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Resumo 
 

PEREIRA, P. Z. O pensamento criativo no processo projetualO pensamento criativo no processo projetualO pensamento criativo no processo projetualO pensamento criativo no processo projetual: : : : proposta de um framework proposta de um framework proposta de um framework proposta de um framework 
para auxiliar a criatividade em grupos de designpara auxiliar a criatividade em grupos de designpara auxiliar a criatividade em grupos de designpara auxiliar a criatividade em grupos de design....    Porto Alegre, 2016. 438p. Tese 
(Doutorado em Design) – Programa de Pós-Graduação em Design, Escola de Engenharia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. 

 
A criatividade no design envolve um processo, que inclui tanto o processo cognitivo do 
indivíduo, quanto os processos de criação, de projeto e de comunicação. O pensamento criativo 
do indivíduo, com suas operações cognitivas e conhecimentos armazenados, permite a criação 
de novas conexões entre ideias. Entretanto, considerando uma perspectiva contextual e 
sistêmica, os pensamentos individuais serão também estimulados e influenciados por 
contextos sociais e trabalhos em grupos, nos quais as ideias são desenvolvidas também a partir 
da expressão e comunicação do pensamento do outro. Neste processo, o pensamento por 
analogias mostrou-se como um procedimento cognitivo fundamental para a formação de 
combinações e novas relações que são percebidas e então reorganizadas em uma ideia nova. 
Contudo, há lacunas a respeito do assunto, sobre como auxiliar esse tipo de pensamento nos 
indivíduos e que estratégias, métodos e estímulos podem ser utilizados em processo criativos 
em grupo. Nesse sentido, o objetivo desta tese é desenvolver um framework para auxiliar o 
processo criativo em design, centrando-se no pensamento por analogias, que identifique 
estratégias e mecanismos que apoiem esse processo em indivíduos e grupos de projeto. Para 
tanto, foi realizada uma revisão de literatura sobre criatividade, processo e pensamento 
criativo, bem como a respeito do pensamento por analogias e a sua ocorrência enquanto no 
pensamento criativo em design.  A seguir, a fim de compreender o entendimento dos designers 
sobre o processo criativo e os facilitadores do pensamento por analogias na prática e no ensino 
do design, realizou-se a coleta de dados da investigação. A coleta foi realizada através de 
questionários virtuais para estudantes e docentes de design e de entrevistas semiestruturadas 
em escritórios de design. O grupo de sujeitos da pesquisa compreendeu designers brasileiros 
e portugueses, com diferentes níveis de experiência. Os dados obtidos foram analisados e 
triangulados com a análise da literatura, o que possibilitou o desenho de um modelo contendo 
os fatores críticos que influenciam a criatividade em grupos e indivíduos, um modelo do 
processo e pensamento criativo, a identificação de estratégias e mecanismos que podem 
auxiliar esse tipo de pensamento e, por fim, diretrizes para o desenho do framework 
conceitual. Com isso, foi desenvolvida uma primeira versão do framework, que foi avaliada 
com a realização de workshops com três grupos distintos de participantes, incluindo docentes, 
estudantes e profissionais de design. A partir das avaliações, aprimorou-se o framework 
conceitual, organizado em cinco etapas e contendo estratégias, ações, mecanismos, 
recomendações e sugestões de métodos, técnicas e ferramentas para auxiliar o processo 
criativo e o pensamento por analogias para a criação de conceitos em grupos de design. Dentre 
as ferramentas sugeridas, foi também desenvolvido um mapa visual, denominado canvas, a 
exemplo de ferramentas similares, contendo recomendações e questões-chave geradas a partir 
das estratégias do framework, a fim de auxiliar a sua aplicação na prática projetual. 
    
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Pensamento Criativo; Criatividade; Pensamento por Analogias; Design. 



9 

 
 

Abstract 
 
PEREIRA, P. Z. Creative thinking in design processCreative thinking in design processCreative thinking in design processCreative thinking in design process: : : : proposal for a proposal for a proposal for a proposal for a frameworkframeworkframeworkframework    to aid to aid to aid to aid 
creativity in design groups.creativity in design groups.creativity in design groups.creativity in design groups.    Porto Alegre, 2016. 438p. Thesis (Design PhD) – Design Post 
Graduate Programme, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 2016. 
 
 
Creativity in design involves a process that includes both the individual cognitive process as 
the creative, design and communication processes. The individual creative thinking, with their 
cognitive operations and knowledge stored, allows the creation of new connections between 
ideas. However, considering a contextual and systemic perspective, individual thoughts will 
also be stimulated and influenced by social context and work in groups in which ideas are also 
developed from the expression and communication of thought the other. In this process, the 
analogical thinking proved to be a key cognitive procedure for the formation of combinations 
and new relationships that are perceived and then reorganized into a new idea. However, there 
are gaps on the subject, how about helping this kind of thinking in individuals and strategies, 
methods and stimuli can be used in creative group process. In this sense, the objective of this 
thesis is to develop a framework to assist the creative process in design, focusing on thinking 
by analogies, identifying strategies and mechanisms to support this process in individuals and 
project groups. Therefore, there was a review of literature on creativity, process and creative 
thinking as well as about the thinking by analogies and their occurrence as cognitive process 
of design creative thinking. Next, in order to identify the understanding of the designers on 
the creative process and the facilitators of thinking by analogies in practice and design 
education, held the collection of research data. Data collection was conducted through virtual 
questionnaires for students and teachers design and semi-structured interviews in design 
offices. The sample consisted of Brazilian and Portuguese designers with different levels of 
experience. The data were analyzed and triangulated with the analysis of the literature, which 
enabled the design of a model containing the critical factors that influence creativity in 
individuals and groups, a model of the process and creative thinking, the identification of 
strategies and mechanisms that can assist this kind of thinking, and finally, guidelines for the 
design of the conceptual framework. Thus, a first version of the framework was developed, 
which was evaluated by conducting workshops with three different participating groups, 
including teachers, students and design professionals. From the assessments, improved the 
conceptual framework, organized into five steps and containing strategies, actions, 
mechanisms, recommendations and suggestions of methods, techniques and tools to assist the 
creative process and the thinking analogies to create concepts in groups of design. Among the 
suggested tools was also developed a visual map, called the canvas, like similar tools, 
containing recommendations and key issues generated from the framework of the strategies 
in order to assist their application in design practice. 
 
 
KeyKeyKeyKey----wordswordswordswords:::: Creative thinking; Creativity; Analogy thinking; Design. 
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1. Introdução 
 
 
O design compreende um processo projetual e criativo, sendo uma atividade relacionada aos 
conceitos de criatividade, invenção e inovação. Associa-se com as atividades mentais e 
cognitivas, no sentido de ser o meio pelo qual as ideias são formadas e dão origem às soluções 
projetuais. Cada solução é resultado de um processo de desenvolvimento, de criação, cujo 
andamento é determinado por condições e decisões (BÜRDEK, 2010) 

Contudo, embora exista o entendimento sobre essa relação entre processo de projeto e 
criativo na compreensão do campo do design, é comum, sobretudo na prática profissional, 
haver pouca clareza sobre o modo como esses processos ocorrem, o que também dificulta 
pensar em formas de facilitá-los. 

Diante disso, surgem questões como: De que modo o processo criativo no 
desenvolvimento de projetos pode ser melhorado, adequado e estimulado? O que configura o 
pensamento desses profissionais para que sejam capazes de gerar novas soluções para as 
problemáticas nas quais trabalham, de forma individual e coletiva? Que fatores e variáveis 
interferem no pensamento criativo dos designers durante o processo projetual? Quais seriam 
as abordagens metodológicas mais adequadas, de projeto e de ensino, para estimular o 
pensamento e o processo criativo para a geração de novas soluções? Esses questionamentos 
foram os tópicos que direcionaram o desenvolvimento inicial desta investigação. 
 
 

1.1 Contextualização e justificativa 
 
Considerando o design como um processo criativo (BÜRDEK, 2010) e, por consequência, 
levando em conta que a criatividade é uma competência esperada dos profissionais deste 
campo de conhecimento, compreender os fatores de influência e as características do 
pensamento criativo são aspectos fundamentais para que essa competência possa ser 
desenvolvida e aprimorada. 

A criatividade é um assunto discutido há muito tempo, a partir de teorias que vem desde 
Platão, pela filosofia, passando pela sociologia, epistemologia, psicologia, ciências cognitivas, 
neurociência, até as artes, educação, administração, comunicação e áreas projetuais. Contudo, 
suas concepções divergem em muitos casos, embora atualmente haja certo consenso de que a 
criatividade está associada com a produção de algo novo (ideias e soluções) e apropriado a um 
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determinado contexto, problema ou oportunidade (AMABILE, 1983, 1997; AMABILE, 
FISCHER, 2009; LUBART, 2007; STERNBERG, 1988). 

A criatividade foi amplamente estudada, e segue sendo investigada enquanto uma 
competência do indivíduo, incluindo seus traços de personalidade, intelecto, crenças e 
comportamentos (GUILFORD, 1967; KNELLER, 1978). Porém, além das características do 
indivíduo, os estudos que surgiram a partir dos anos 1980, principalmente, nas áreas da 
cognição e da administração, dentre outras, voltaram-se para a influência dos fatores sociais e 
culturais no desenvolvimento da criatividade. Dessa forma, a criatividade compreende, além 
do indivíduo, o seu contexto, e uma visão sistêmica passou a ser considerada nas investigações 
sobre o tema (ALENCAR & FLEITH, 2003; CSIKSZENTMIHALYI, 2006). 

Assim, a criatividade se manifesta a partir das características dos indivíduos, do 
ambiente social e cultural – o que inclui também os grupos e equipes – e, portanto, requer uma 
abordagem interdisciplinar e sistêmica (ALENCAR et al, 2010). 

O conceito para a criatividade adotado nesse trabalho, parte desses pressupostos e 
concorda com o posicionamento de Tschimmel (2010; 2011b), ao estabelecer que a 
criatividade é uma capacidade que os sistemas possuem de criar novas complexidades, 
reordenar e estruturar uma situação caótica. Assim, todo o sistema humano é criativo, pois 
possui capacidade de produzir novos pensamentos, processos ou produtos em determinada 
área. Desse modo, a criatividade é expressa em novos produtos, novas soluções, mas também 
quando se percebem novos problemas e se produzem ideias. 

A importância da criatividade pode ser constatada pelo grande número de estudos sobre 
o assunto em diversas áreas do conhecimento, da psicologia e neurociência, ao marketing e à 
gestão de negócios. Há um grande número de pesquisas desenvolvidas em anos recentes 
acerca da criatividade e resolução de problemas, conforme poderá ser visto na fundamentação 
teórica, a partir de um recorte desses estudos. 

Isso ratifica a relevância que o tema da criatividade assumiu no século XXI, direcionada 
ao seu potencial para a economia e desenvolvimento dos países, sob aporte do conceito de 
Economia Criativa e das chamadas Indústrias Criativas, que envolvem produtos, serviços, 
tecnologias, mas também novos modelos de negócios e processos. Em 2011, o mercado formal 
de trabalho do núcleo criativo no Brasil era formado por 810 mil profissionais, sendo que os 
segmentos de maior representatividade eram o de Arquitetura e Engenharia (230 mil 
trabalhadores) e Publicidade e Design (mais de 100 mil profissionais cada) (CENTRO 
BRASIL DESIGN, 2014). 

Em 2014, foi apresentado um estudo sobre o diagnóstico do design brasileiro, realizado 
pelo Centro Brasil Design, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX 
Brasil). Nesse diagnóstico, foram constatadas 686 empresas de design, o que equivale a apenas 
3 empresas por milhão de habitantes.  Embora esse número não seja preciso, tendo em vista a 
existência de empresas e profissionais não registrados, ou enquadrados em outras categorias, 
esse cenário mostra parte da realidade do mercado. Além disso, de acordo com a pesquisa, esse 
é um setor dominado por empresas com menos de dez funcionários, sendo que a média é de 
6,1 colaboradores (CENTRO BRASIL DESIGN, 2014). 

Assim, a absoluta maioria de escritórios e equipes de design conta com poucos 
profissionais, configurados em micro e pequenas empresas, o que muitas vezes pode levar a 
uma alta demanda de trabalho por pessoa e pouco tempo para o desenvolvimento das 
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atividades de design, o que reitera a importância do desenvolvimento do pensamento criativo, 
no sentido de contribuir para desenvolver os processos criativos e projetuais com eficiência e 
em curto prazo.  

No cenário internacional, em 2009, a União Europeia declarou o ano da Criatividade e 
da Inovação, com o objetivo de promover a criatividade e a inovação como competências 
essenciais para todos, através da aprendizagem, de propiciar ambientes favoráveis para tal e 
de contribuir para a utilização prática de conhecimentos e ideias (conforme decisão nº 
1350/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008) 

Embora existam muitos estudos com a temática, se relacionada ao design 
especificamente, este ainda é um campo com espaços para investigação, principalmente no 
cenário nacional. Conforme poderá ser observado na fundamentação teórica dessa teste, a 
maioria das referências utilizadas provém de estudos internacionais, muitos dos quais foram 
publicados em periódicos como Design Studies e Design Issues. Um periódico também merece 
destaque, não pelo volume de publicações, pois seu primeiro número foi em 2013, mas pela 
temática: The Intenational Journal of Design Creativity and Innovation, que se propõe a 
discutir a natureza e o potencial da criatividade e inovação no design a partir de perspectivas 
teóricas e práticas, assumindo tópicos como: cognição em design, processos inovativos e 
inventivos, pensamento analógico, síntese em design, métodos e ferramentas para criatividade 
e inovação no projeto, geração de conceitos, educação e representações de criatividade e 
inovação, temáticas que também demarcam o campo de investigação dessa pesquisa. 

Porém, no âmbito nacional, a título de exemplo, o Congresso Brasileiro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Design realizado em 2014, obteve 360 trabalhos completos apresentados 
e publicados nos anais do evento, de acordo com 11 áreas temáticas. Destas, a área de Design 
e Processos Criativos, contou com apenas duas publicações, uma na temática designerly ways 
of knowing e outra na temática de gestão do conhecimento. Uma outra área relacionada, 
intitulada Design e fatores humanos – psicologia e cognição, contou com duas publicações, 
totalizando, assim, apenas quatro artigos diretamente relacionados às linhas temáticas de 
criatividade e design. 

Esse fato retrata a afirmação de que, embora nas últimas décadas tenha ocorrido um 
aumento na literatura relacionada à psicologia da criatividade e à criatividade organizacional, 
por exemplo, estudos sobre criatividade e processos criativos em desenvolvimento de produtos 
(e em design em geral), principalmente quando realizados em equipe, são menos 
desenvolvidos (HARGADON, BECKY, 2006). Embora existam estudos com exemplos de 
indivíduos que estimulam a criatividade em grupos de trabalho (KELLEY e KELLEY, 2013; 
SVEJENOVA, MAZZA, PLANELLAS, 2007), pouco foi discutido sobre como as interações 
entre processos individuais e em grupo ocorrem e sobre seus efeitos, uma lacuna relevante, 
dado que tanto no contexto acadêmico quanto, principalmente, no profissional, os indivíduos 
dificilmente atuam sozinhos (LEENDERS et al, 2007). 

No artigo Perspectives on design creativity and innovation research, publicado no 
primeiro número do periódico International Journal of Design Creativity and Innovation, 
John S. Gero defende que a questão de “onde está a criatividade em design?” não é respondida 
simplesmente pelos processos executados pelo designer, embora esses sejam de indiscutível 
relevância. A criatividade é uma construção social que envolve os sistemas de valores de muitas 
pessoas, não apenas do designer. Para Gero, pesquisas nesse campo poderiam ser realizadas 
sobre: o processo criativo em si, que continua sendo a principal área de pesquisa em design 
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relacionado à criatividade; a avaliação da criatividade, com foco nas dimensões cognitivas e 
computacionais; a criatividade em equipe, tendo em vista que a maior parte dos profissionais 
trabalha em grupos; a criatividade social, modelando as interações sociais e seus efeitos no 
processo criativo projetual; e a neurociência e fundamentos cognitivos psicológicos para a 
compreensão da criatividade em design no processo de projeto, incluindo a avaliação da 
criatividade, a cognição em equipes e as interações sociais (Editorial board of IJDCI, 2013). 

Esses têm sido alguns tópicos explorados atualmente nas pesquisas em design e 
criatividade, conforme pode-se analisar a partir de conferências realizadas nos últimos anos. 
Dentre essas, cita-se a International Conference on Design Creativity (ICDC) promovida pelo 
Design Creativity Special Interest Group da Desgin Society. Este grupo foi estabelecido em 
2007 com o objetivo de investigar e discutir questões sobre a natureza e o potencial da 
criatividade projetual a partir de teorias e metodologias. A primeira conferência foi realizada 
em 2010 e culminou com a publicação de 32 artigos no livro Design Creativity 2010 (TAURA, 
NAGAI, 2011). A terceira conferência, realizada em janeiro de 2015 na Índia, apresentou como 
tópicos de investigação: design criativo colaborativo; cognição em design; métodos e processos 
criativos de design; ferramentas de apoio; educação em design e criatividade; dimensões 
sociais; mensuração do impacto da criatividade; dentre outros. 

Outra conferência importante neste campo é a Conference on Creativity and Cognition 
(C&C), realizada bianualmente pela Open University, que apresentou sua 9ª edição em 2013, 
na Austrália. A C&C é uma conferência de natureza multidisciplinar que inclui discussões pelo 
viés das ciências cognitivas, computacionais, artes, música, educação, psicologia e design. O 
foco é ampliar a investigação sobre a capacidade humana de solucionar problemas 
criativamente e produzir artefatos novos e valoráveis em seus contextos e culturas1. 

Desse modo, percebe-se a recorrência e relevância de assuntos ligados à temática, como: 
métodos e processos, cognição, criatividade social e suas interações, equipes e grupos criativos. 
Assim, pode-se assumir que a criatividade é também uma capacidade cognitiva e, como tal, 
passível de ser desenvolvida, que é aplicada para criar algo novo e provido de valor para um 
determinado contexto (STERNBERG, 2000; TSCHIMMEL, 2010). 

E como capacidade cognitiva, conforme resume Tschimmel (2010), o pensamento 
criativo resulta da interação entre conteúdos semânticos de determinado domínio do 
conhecimento e operações mentais, conectando elementos armazenados na memória e 
ativados pela percepção, por meio de procedimentos cognitivos. 

Sendo assim, conforme será exposto também ao decorrer do trabalho, os termos 
criatividade, pensamento criativo e processo criativo, embora muitas vezes sejam utilizados 
como sinônimos, nesta investigação são tratados com distinção. A criatividade é uma 
capacidade sistêmica que se manifesta nas soluções (ideias, produtos, conceitos, questões, 
processos, etc) novas e providas de valor, influenciada por diversos fatores contextuais, do 
ambiente social e cultural (TSCHIMMEL, 2010). Parte desta capacidade é o pensamento 
criativo do indivíduo, com suas operações cognitivas e conhecimentos armazenados, que irão 
estabelecer novas conexões entre ideias. Entretanto, como esse indivíduo atua em rede, seus 
pensamentos serão também estimulados e influenciados por contextos sociais e trabalhos em 
grupos, nos quais as ideias são construídas a partir da expressão e comunicação do 

                                                           
1 http://cc13.creativityandcognition.com/ 
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pensamento do outro. E isso ocorre por meio de um processo criativo e, neste caso, também 
projetual, pelo qual presume-se que métodos, técnicas e o próprio conhecimento processual 
podem facilitar o desenvolvimento de novas concepções, lidando com os diversos fatores de 
influência da criatividade, estimulando o pensamento criativo e facilitando a comunicação e a 
interação entre os indivíduos. 

O design é realizado de forma coletiva e interdisciplinar, cujos conhecimentos 
necessários partem tanto de ciências estabelecidas quanto do conhecimento tácito, vindo da 
tradição e do senso comum (BONSIEPE, 2011). O trabalho em grupo, com suas interações, 
contribui para a estruturação e reestruturação da problemática inicial, permitindo a exposição 
de diferentes pontos e vista e o esclarecimento de questões projetuais indefinidas. Para tanto, 
é necessário que exista conhecimento sobre o processo de design, além dos conhecimentos 
específicos à problemática, bem como meios que facilitem o compartilhamento de 
informações e a representação de ideias em um trabalho colaborativo (CASAKIN, 
TIMMEREN, 2014; CROSS, 2011; GOLDSCHMIDT, 1995). 
 
    

1.2 Delimitação do tema e problema de pesquisa 
 
Diante dessa contextualização, algumas abordagens foram tomadas como aspectos-chave nos 
quais a presente investigação se propõe a contribuir, ampliando a pesquisa nesse campo. 
Dentre essas, a cognição mostrou-se um campo essencial para a fundamentação teórica do 
trabalho, tanto pela psicologia, quanto, sobretudo, pela cognição em design.  

O estudo sobre o pensamento criativo do indivíduo no projeto e suas habilidades e 
processos cognitivos mostra-se essencial para a compreensão de como ocorre o chamado salto 
criativo, ou seja, o insight no projeto (termos que serão aprofundados no decorrer do 
trabalho), incluindo as relações e combinações entre conhecimentos para a geração de uma 
nova ideia (CROSS, 2006; 2011). 

Nesse sentido, o pensamento criativo é uma capacidade cognitiva que pode ser 
estimulada e desenvolvida (STERNBERG, 2000; TSCHIMMEL, 2010). Tomando como 
princípio que essa capacidade cognitiva ocorre de modo intencional e com o objetivo de 
estabelecer novas ligações, reestruturando elementos do conhecimento existente em 
determinado domínio que são ativados por meio da percepção, de acordo com Tschimmel 
(2010), essas novas relações formadas por meio de combinações entre conhecimentos 
distintos são o ponto central do pensamento em um processo criativo e projetual. 

Como essas relações se formam, quais os procedimentos cognitivos que são ativados no 
pensamento, que mecanismos podem estimular essas combinações e quais fatores interferem 
nesse processo, sobretudo considerando as relações em grupo, são questões que surgem a 
partir desse enfoque cognitivo do design. 

Para a formação de novas combinações, de relações que são percebidas e então 
reorganizadas em uma solução, ou uma ideia, o pensamento analógico é especialmente 
importante, estabelecendo relações entre diferentes ideias e informações. Cabe ressaltar que o 
termo pensamento analógico, nesse sentido, é utilizado neste trabalho como sinônimo para 
pensamento por analogias, e não se relaciona com o termo digital, como em alguns casos é 
utilizado. Assim, através da situação percebida e da ativação do conhecimento da memória, é 
o tipo de pensamento que permite a formação de novas conexões (BONNARDEL, 
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MARCMECHE, 2004; CASAKIN, 2004; CASAKIN, TIMMEREN, 2014; CHRISTENSEN, 
SCHUNN, 2007; GOLDSCHMIDT, SEVER, 2011; GORDON, 1961; TSCHIMMEL, 2010; 
2011; VISSER, 2006). 

Entretanto, de acordo com Bonnardel e Marcmeche (2004), uma questão problemática 
é saber que tipos de estímulos podem ser úteis ao processo criativo e projetual, incentivando a 
percepção de informações, conhecimentos e conceitos relevantes e o pensamento por 
analogias para transpor determinadas características para a criação de novas soluções, 
sobretudo tratando-se de designers com pouca experiência projetual. 

Além disso, como esses estímulos podem ser utilizados em um trabalho em grupo, onde 
os processos cognitivos de cada indivíduo irão influenciar e serão influenciados pelos 
pensamentos dos demais membros, ao expressarem suas ideias? De modo geral, os designers 
trabalham em grupos para solucionar problemas, o que exige que exista uma comunicação 
constante entre as pessoas (LUPTON, 2013). Sendo assim, que métodos e técnicas poderiam 
apoiar esse processo, cognitivo e de comunicação de ideias? 

Conforme afirmam Yilmaz e Seifert (2001), pesquisas tem demonstrado que os 
processos cognitivos, frequentemente, baseiam-se em heurísticas para a geração de novas 
soluções, referindo-se a estratégias, a um conjunto de regras ou procedimentos que orientam 
o processo criativo. São uma forma de conhecimento processual, que inclui a reflexão sobre 
procedimentos e estratégias para aplicação do conhecimento declarativo na resolução de 
problemas (MUMFORD, NORRIS, 1999). 

Ao investigar o uso de métodos heurísticos e sistemáticos, Daalhuizen (2014) afirma que 
os métodos ajudam a visualizar relações e podem auxiliar os designers a gerarem novas ideias 
a partir do estímulo da capacidade associativa do pensamento, incluindo aqui os processos em 
grupo. Funcionam, assim, como ferramentas mentais para os designers no processo criativo e 
projetual. 

Nesse sentido, métodos e heurísticas fazem parte de um conhecimento metacognitivo 
(CHRISTIAANS, VENSELAAR, 1992) que inclui o conhecimento processual – no sentido de 
saber como usar esses métodos e procedimentos – e o conhecimento estratégico – que, neste 
caso, compreende as estratégias para a solução de problemas. Em uma equipe, esse 
conhecimento metacognitivo precisa ser compartilhado para a adoção de estratégias de design 
e procedimentos no processo em grupo. 

É importante considerar também que, em um grupo de trabalho, há diferentes perfis, 
não apenas pela profissão, mas que incluem características individuais, níveis de experiência 
e estilos cognitivos. Essa diversidade é também um fator determinante para os processos em 
grupo. 

A partir desses pressupostos e das questões suscitadas, tem-se como problema central 
desta tese: 
 

Como estimular o pensamento criativo no processo de design para facilitar a geração de 

ideias em grupos de projeto? 

 
A hipótese para essa investigação é que: 

 
O pensamento criativo, no processo de design, pode ser estimulado através do 

pensamento por analogias, por meio de mecanismos que auxiliem a ativação de 
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conhecimentos armazenados na memória e o estabelecimento de novas relações, facilitando a 
geração de ideias. 
 

Ou seja, a hipótese a ser verificada parte do princípio de que, em um grupo criativo, há 
os processos cognitivos de cada indivíduo que irão estabelecer associações entre 
conhecimentos e, por sua vez, a expressão desses irá estimular os procedimentos cognitivos do 
outro, que novamente irá externar suas ideias e gerar um novo ciclo. 

Desse modo, o conhecimento e a adoção de estratégias e mecanismos que auxiliem o 
pensamento analógico individual, bem como a expressão e comunicação de ideias entre os 
membros do grupo, poderão facilitar a criação de novas relações – analogias – para a geração 
de soluções. 

Entende-se aqui o termo mecanismos enquanto mecanismos cognitivos, como o modo 
de funcionamento do pensamento. Os mecanismos cognitivos subjacentes ao processo de 
design são considerados como precedentes básicos do raciocínio, onde o conhecimento é 
continuamente transformado para produzir novos conhecimentos (OXMAN, OXMAN, 
1992). 

Esses mecanismos incluem procedimentos e componentes que podem promover a 
ideação no design ou auxiliar os designers a superarem os bloqueios mentais. Dentre esses 
componentes já identificados em outros estudos sobre o processo de ideação estão os 
estímulos, que atuam como desencadeadores para novas ideias (HERNANDEZ et al., 2010). 
Durante a geração de ideias, os designers utilizam suas experiências, suas habilidades e 
diferentes tipos de estímulos internos e externos. Os estímulos internos são aqueles que 
residem na memória do indivíduo, como imagens mentais, por exemplo. Os estímulos 
externos são aqueles que se encontram no entorno do indivíduo e incluem estímulos 
pictóricos, verbais, sonoros ou táteis, por exemplo. Nesse processo de inspiração, 
compreendido como o processo de ser mentalmente estimulado a sentir ou fazer algo, 
especialmente a criar algo, os designers procuram coletar exemplos visuais, físicos ou mentais, 
através dos diferentes estímulos (EASTMAN, 2001; GONÇALVES et al, 2014). 

Contudo, um dos desafios para os designers está em adquirir os mecanismos adequados 
para conduzir a uma rápida e adequada seleção dos estímulos que sejam úteis ao processo 
(GONÇALVES et al, 2013). 

Além disso, métodos e técnicas também podem atuar enquanto meios e procedimentos 
para auxiliar o pensamento analógico, sobretudo quando associados a estímulos externos, 
orientando a sua busca e aplicação. Porém, quais são esses mecanismos – sejam métodos e 
estímulos externos – e como podem apoiar o processo criativo é um aspecto a ser investigado. 
 
 

1.3 Objetivos 
 
O objetivo principal dessa investigação é desenvolver um framework para auxiliar o 
pensamento criativo no processo de design, centrando-se no pensamento por analogias, que 
identifique estratégias e mecanismos que apoiem esse processo em indivíduos e grupos de 
projeto, para facilitar a geração de ideias. 
 



30 

Um framework é uma estrutura que apresenta recomendações para, por exemplo, o 
processo de projeto. Pode conter conceitos, princípios, perguntas, táticas, etapas, dentre 
outros componentes, desenvolvidos a partir de teorias e, sobretudo, a partir experiências da 
prática projetual (PREECE et al, 2013). 
 
 
Os oOs oOs oOs objetivos bjetivos bjetivos bjetivos eeeespecíficosspecíficosspecíficosspecíficos    do trabalho sãodo trabalho sãodo trabalho sãodo trabalho são::::    

 

• Compreender como ocorre e quais os fatores relacionados à criatividade, ao processo 
e ao pensamento criativo em design, individual e em grupo.  

• Compreender o conceito de pensamento analógico e a sua ocorrência enquanto 
procedimento cognitivo do pensamento criativo em design. 

• Investigar o entendimento dos designers sobre o processo criativo individual e em 
grupo, bem como as dificuldades e os facilitadores do pensamento analógico na prática 
e no ensino projetual.  

• Identificar quais estratégias e mecanismos podem ser utilizados e como podem ser 
aplicados para auxiliar o pensamento analógico em design.  

• Propor um framework conceitual que evidencie os principais aspectos do pensamento 
analógico no processo criativo em design, os fatores relacionados, as estratégias e 
mecanismos facilitadores para o processo individual e em grupo.  

• Avaliar a aplicabilidade do framework proposto para a geração de ideias em grupo, 
bem como a sua contribuição para facilitar o processo criativo de design e o 
pensamento por analogias. 

 
 

1.4 Estrutura da tese 
 
O primeiro capítulo deste trabalho apresenta a introdução ao assunto da pesquisa, com a 
definição da questão da investigação, a hipótese e os objetivos da tese. 

O segundo capítulo traz a fundamentação teórica a respeito da criatividade, 
apresentando uma revisão histórica dos conceitos e teorias que tratam o assunto. Logo após, 
são discutidas as duas principais abordagens a respeito da criatividade: centradas no indivíduo 
e a criatividade social. Ao final do capítulo é apresentada uma síntese sobre o conceito de 
criatividade e a definição adotada neste trabalho. 

O terceiro capítulo contém a revisão de literatura sobre o foco desta investigação: o 
processo e o pensamento criativo no design. Inicia com as abordagens e paradigmas de design, 
os tipos de problemas que são tratados neste campo e que, por sua vez, determinam as 
estratégias, principalmente mentais, utilizadas para solucioná-los. O capítulo continua com a 
revisão sobre o processo criativo projetual e, por fim, sobre o pensamento criativo no design. 
Este é o tema central do trabalho e, nesta secção, discutem-se os conceitos de pensamento por 
analogia e apresentam-se as estratégias, os mecanismos que podem contribuir para esta forma 
de raciocínio.  

O quarto capítulo expõe a metodologia da investigação, definindo a abordagem da 
pesquisa e o seu delineamento, estruturado em quatro fases principais. As fases são então 
detalhadas quanto aos procedimentos adotados para a realização da investigação. 
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O quinto capítulo se refere à análise das informações obtidas através da revisão de 
literatura. A partir dessa análise, identificou-se os principais fatores que influenciam a 
criatividade e desenhou-se um modelo sobre o processo e o pensamento criativo no design, 
com foco em processos em grupo. Com isso, foram identificados os primeiros componentes 
para o posterior desenvolvimento do framework. 

O sexto capítulo apresenta a coleta e análise dos dados, incluindo os questionários 
aplicados com estudantes e docentes e as entrevistas realizadas com profissionais atuantes em 
escritórios de design. Os sujeitos da pesquisa foram designers brasileiros e portugueses. Os 
dados foram analisados e comparados, obtendo-se as médias e padrões de resposta. Este 
capítulo forneceu a base de dados fundamental para o desenvolvimento do framework. 

O sétimo capítulo corresponde à proposição do trabalho. Inicia com uma revisão dos 
modelos propostos a partir da teoria, com base na coleta de dados, e com o conjunto de 
diretrizes que foram definidas para o desenho do framework. Com isso, apresenta-se a 
estrutura geral do framework e detalha-se os workshops de avaliação que foram realizados a 
partir da primeira versão desenvolvida. A seguir, apresenta-se o framework conceitual 
aprimorado após as avaliações, e as ferramentas de apoio que foram criadas para a sua 
aplicação. 

Por fim, o trabalho é finalizado com as considerações finais acerca da investigação e as 
sugestões de continuidade da pesquisa. 
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2. Criatividade: uma introdução 
 
 

2.1 Teorias e conceitos sobre criatividade 
 
A origem etimológica do termo criatividade está na palavra latina creare, que significa gerar 
ou produzir, e se relaciona com criação e evolução (TSCHIMMEL, 2010).  

O fenômeno da criatividade por muito tempo foi associado a algo Divino. Acreditava-se 
que artistas, músicos e poetas eram inspirados por um poder superior e não tinham domínio 
sobre a criação de suas próprias obras (NOVAES, 1971). Da Antiguidade ao Classicismo, a 
pessoa criativa era associada a um gênio, dotada de um dom supremo (STERNBERG, 
LUBART, 1996). Para Platão, por exemplo, o artista perdia o controle de si mesmo no 
momento da criação, sendo coordenado por um poder superior (KNELLER, 1978). 

Assim, a criatividade era vista como algo pessoal e inacessível, que surgia de modo 
inconsciente, conceito que prevaleceu até o século XIX, sendo que a genialidade foi também 
associada à loucura e a disfunções cerebrais. Apenas no século XX o conceito de criatividade 
passou a se distanciar da ideia de genialidade (KNELLER, 1978). 

Seguindo a teoria evolucionista de Darwin, surgiu a teoria da criatividade como força 
vital, pela qual seria considerada como uma fonte inerente à vida e, desse modo, qualquer 
matéria orgânica seria fundamentalmente criadora (KNELLER, 1978). Essa teoria converge à 
ideia de pensamento vital de Ostrower (2012), afirmando que criar é formar, sendo, portanto, 
um potencial inerente ao homem e algo indispensável às suas necessidades existenciais. Para 
a autora, “o homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele 
só pode crescer enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando” 
(OSTROWER, 2012. p. 10). 

Muitos psicólogos e psicanalistas dedicaram seus estudos à compreensão da criatividade 
e do pensamento criativo, originando teorias relevantes para o assunto. O Associacionismo, 
com suas raízes no filósofo John Locke, no século XIX, defendia que o pensamento consiste 
em associar ideias derivadas da experiência como fonte de conhecimento. Segundo essa 
corrente, as associações podem resultar da contiguidade (associar informações que tendem a 
ocorrer juntas ou quase ao mesmo tempo), da similaridade (associar assuntos com traços ou 
propriedades semelhantes) ou do contraste (associar assuntos que parecem apresentar 
polaridades). Nessa abordagem, o ambiente constitui papel fundamental para a formação das 
características individuais, que são determinadas por fatores externos (KNELLER, 1978; 
STERNBERG, 2000). 

Essa teoria exerceu influência para o Behaviorismo, cujo expoente é John Watson (1878-
1958), segundo o qual um estímulo provoca sempre a mesma resposta e assim é possível prever 
e controlar a produção desses comportamentos. Outro nome importante nesta corrente é B. 
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F. Skinner (1904-1990), que defendeu a análise experimental do comportamento e contribuiu 
para os estudos sobre os processos de aprendizagem. Como behaviorista radical, Skinner 
acreditava que todas as formas do comportamento humano podiam ser explicadas por 
comportamentos emitidos em resposta ao ambiente. Assim, as pessoas criativas combinariam 
aspectos do ambiente com experiências anteriores (SKINNER, 1974; STERNBERG, 2000). 

Contudo, o reconhecimento da criatividade como uma capacidade mental de todos, que 
pode ser desenvolvida e aperfeiçoada, foi possível quando a limitação imposta pelo 
behaviorismo àquilo que era observado, às relações estimulo-reação e ao condicionamento 
foram ultrapassadas (TSCHIMMEL, 2010). 

Em oposição ao Behaviorismo, a Psicologia da Gestalt surgiu na Europa entre o final do 
século XIX e o início do século XX, defendendo a ideia de compreender o homem como uma 
totalidade, interessando-se pela percepção e pelo pensamento produtivo, termo definido por 
Max Wertheimer (1880-1943) para o pensamento propulsor de ideias criativas. O pensamento 
produtivo, segundo essa teoria, implica novas combinações de experiências passadas, assim 
como examinar o contexto, apreendendo os requisitos e relações estruturais, isolando os 
fatores centrais e periféricos do problema e, assim, provocando mudanças na situação, com a 
realização de operações de agrupamentos, segregação e centralização (ALENCAR, FLEITH, 
2003). 

Os principais nomes dessa teoria, além de Wertheimer, foram Kurt Köhler e Wolfgang 
Koffka, que iniciaram os estudos pela percepção. A teoria da Gestalt afirma que só é possível 
obter o conhecimento das partes através do todo, sendo que apenas com a percepção da 
totalidade o cérebro pode decodificar e assimilar uma imagem ou um conceito. A partir dessa 
ideia, os gestaltistas estudaram o momento em que ocorre a compreensão imediata das 
relações entre as partes e o contexto de um problema, que foi denominado einsicht, ou insight 
na tradução inglesa. Assim, o insight significa a descoberta de uma nova organização, ou 
relação, perceptiva ou conceitual de determinado problema (KOFFKA, 1975; KÖHLER, 1980; 
ARNHEIM, 1986). 

Desse modo, a abordagem conceitual da primeira fase da investigação da criatividade 
cientificamente fundamentada veio da psicologia e também da psicanálise freudiana dos anos 
1920. O seu interesse primário foram as características de personalidade típicas do indivíduo 
criativo (TSCHIMMEL, 2010). As pesquisas de Sigmund Freud sobre a criatividade foram 
decorrentes sobretudo em função da sexualidade e da motivação, tanto para explicar-lhes o 
mecanismo, como para interpretar algumas obras de arte, ou para examinar a personalidade 
de alguns artistas. Freud enfatiza os processos de pensamento que ocorrem em nível não 
consciente da criatividade, ressaltando o papel da fantasia e da imaginação (ALENCAR, 
FLEITH, 2003). 

Outros psicanalistas relevantes nesse contexto foram Erns Kris (1900-1957), que propõe 
uma teoria da criatividade baseada em uma fase de inspiração e outra de elaboração, e 
Lawrence S. Kubie (1896-1973), que enfatiza o papel da associação livre de ideias e da 
flexibilidade para a criatividade (ALENCAR, FLEITH, 2003). 

Também Carl Gustav Jung (1875-1961) dedicou-se a compreender as motivações à 
criatividade. A psicanálise junguiana trata do inconsciente coletivo e por isso a sua dupla 
explicação da criatividade, que pode ser resultado da experiência pessoal ou de arquétipos 
presentes no inconsciente coletivo. Para Jung, o processo criativo está relacionado aos 



35 

instintos, a reações automáticas com as quais os organismos respondem biologicamente a 
determinados estímulos e a determinada necessidade (JUNG, 2000).  

Como um protesto contra as imagens do homem propostas pela psicanálise e pelo 
comportamentalismo, surgiu a psicologia humanista, enfatizando o valor intrínseco do 
indivíduo, o potencial humano para seu autodesenvolvimento e realização, e as diferenças 
individuais. Os principais nomes dessa corrente são Rogers (ROGERS, 1982), segundo o qual 
o processo criativo surge da singularidade do indivíduo e dos acontecimentos, das experiências 
de sua vida, e Abraham Maslow (1908-1970), que distingue a criatividade em processos 
primários (espontâneos) e secundários (sistemáticos) do pensamento (ALENCAR, FLEITH, 
2003; TAYLOR, 1975). 

Nos anos 1950, outro fato importante impulsionou os estudos sobre a criatividade: a 
disputa científica entre Estados Unidos e União Soviética, o que propiciou investigações no 
âmbito da inteligência humana (GUILFORD, 1994). 

Um marco neste período foi o congresso da American Psychological Association, 
realizado em 1950, quando Guilford (1950) trouxe o conceito de pensamento divergente como 
um tipo de pensamento flexível e multidirecional, essencial para a criatividade. 

Foi neste período que a criatividade passou a ser reconhecida como uma capacidade de 
todos os seres humanos e que pode ser utilizada para a resolução de problemas em qualquer 
área profissional, através de determinados processos mentais, dissociando-se dos conceitos de 
divindade, genialidade, criatividade puramente artística e loucura (GUILFORD, 1950; 
TSCHIMMEL, 2010). 

Além das teorias da criatividade oriundas das ciências humanas, no final da década de 
1950 surgiu a ciência cognitiva, composta por disciplinas como a psicologia, a linguística, a 
neurociência, a ciencia da computação, a antropologia e a filosofia, tendo como referência 
comum a investigação dos processos de pensamento (NEUFELD, BRUST, STEIN, 2011). 

Da interdisciplinaridade entre a psicologia e a ciência cognitiva surgiu a psicologia 
cognitiva, que se ocupa dos processos cognitivos do ser humano, como operações de percepção, 
memória, atenção, representação mental e manipulação de informações, recuperação de 
conhecimento e resolução de problemas, analisando os processos entre a recepção de um 
estímulo e o comportamento dele resultante (GARDNER, 1995; STERNBERG, 2000). 

Os psicólogos cognitivistas defendiam a necessidade de compreender como as pessoas 
pensam e os primeiros trabalhos relevantes nesse campo podem ser exemplificados nas 

publicações de George Miller em 19562, Ulric Neisser, com o livro Cognitive Psycology, de 1967 
e Allen Newel e Herbet Simon, em Human Problem Solving, em 1972. Atualmente, a 
psicologia cognitiva compreende que os processos cognitivos interagem entre si e também com 
outros processos. Nesse contexto, a interface entre os níveis cognitivos e biológicos vem sendo 
objeto de estudos neste campo (STERNBERG, 2000). 

Essa relação entre a psicologia cognitiva e a neurobiologia faz parte da investigação 
sobre a interação entre mente e corpo, as bases físicas das capacidades cognitivas e a 
capacidade humana de pensar, falar, raciocinar, aprender e recordar. A neurociência cognitiva 
é outro campo de estudos nesta área, que vincula o cérebro e outros aspectos do sistema 
nervoso ao comportamento humano e um dos objetivos de investigação do campo está na 

                                                           
2MILLER, G. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processign 
information. Psychological Review, 63, 81-97, 1956. 
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localização das funções, ou seja, das áreas do cérebro que controlam comportamentos e 
habilidades específicas (STERNBERG, 2000). 

Desta área, relacionam-se com a criatividade estudos como o de Roger W. Sperry (1913-
1994) e Ned Hermann (1922-1999), que abordam os hemisférios cerebrais, suas funções e 
inter-relações, sendo que diversas publicações voltadas surgiram desde então tratando do 
assunto (CHAKRAVARTY, 2010; HERMMANN, 1998; KOWALTOWSKI et al., 2011; 
STERNBERG, 2000; RUNCO, 2014). 

Embora a neurociência esteja trazendo avanços significativos para os estudos entre 
mente e cérebro, essa é uma discussão ainda em aberto. Há uma ligação entre a consciência e 
o cérebro, porém, ainda não se sabe exatamente como a mente consciente surge da matéria 
física. Nos últimos 20 anos, muitas tecnologias foram desenvolvidas nessa área, como Imagem 
por Ressonância Magnética e Tomografia por Emissão de Posítrons, levando a pesquisas mais 
avançadas sobre o cérebro, bem como sobre mecanismos e processos que estão na base da 
criatividade (RUNCO, 2014). Resultados destes estudos podem ser conferidos em diversos 
artigos científicos internacionais (ARDEN et al, 2010; FINK et al, 2007; GANSLER et al, 
2011; MOORE et al, 2009; SRINIVASAN, 2007; WEI et al, 2014). 

As técnicas de mapeamento do cérebro mostram que o órgão ativa diferentes 
configurações conforme a atividade desenvolvida, e mesmo ações simples requerem a 
participação simultânea de distintas regiões cerebrais. Diferentes áreas do cérebro estão 
associadas a funções mentais particulares, embora elas participem também de outros 
processos. Com relação à criatividade, a inter-relação entre as diversas regiões cerebrais 
também é responsável pelo pensamento criativo, considerando que tanto razão, lógica, 
intuição e emoção afetam esse tipo de pensamento. Assim, o pensamento criativo depende da 
atuação conjunta dos hemisférios cerebrais (CHAKRAVARTY, 2010; DAMÁSIO, 2012; 
GUNTERN, 1991). 

Desse modo, percebe-se que tanto áreas exatas quanto humanas e sociais são 
responsáveis pelos atuais estudos sobre criatividade, confirmando sua natureza 
interdisciplinar. Os diferentes enfoques advindos das artes, sociologia, psicologia, biologia, 
neurociência, dentre outros campos de investigação, não devem ser vistos como opostos, mas 
como fontes complementares para a compreensão de um assunto ainda indefinido em diversos 
tópicos e que desperta o interesse de pesquisa há muitos séculos, permanecendo uma área em 
constante evolução. Um resumo destas teorias que investigaram o assunto da criatividade 
pode ser visualizado na Figura 1. 

Contudo, nota-se também que o foco principal sempre esteve no indivíduo, passando do 
conceito de genialidade e divindade para os aspectos do pensamento e da personalidade 
através das psicologia e da psicanálise. Embora em algumas teorias a relação do sujeito com o 
ambiente tenha sido abordada, o contexto social só foi enfatizado nesses estudos no final do 
século XX, trazendo uma perspectiva sistêmica para o conceito de criatividade. Esta visão 
sistêmica, que entende a relação desde o nível cerebral até as relações com o ambiente social e 
cultural é atualmente a corrente predominante sobre o estudo da criatividade. 
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Figura 1: resumo das principais teorias de criatividade. 

 
Elaborado pela autora.
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2.2 A criatividade no indivíduo 
 
Embora atualmente se compreenda o papel do contexto e dos fatores situacionais para a 
criatividade, grande parte dos estudos focam nas características dos indivíduos criativos e 
concordam que são necessários alguns aspectos, como: fluência; flexibilidade; originalidade; 
e capacidade de elaboração de ideias (GUILFORD, 1967; KNELLER, 1978; KOWALTOWSKI 
et al, 2010; MARÍN IBAÑEZ, DE LA TORRE, 1991; TORRANCE, 1969). 

A fluência se refere à capacidade de gerar mais ideias sobre um assunto, buscando a 
multiplicidade de respostas ou soluções para um mesmo problema. Está relacionada com a 
produtividade do indivíduo, no sentido de conseguir manifestar muitas ideias em determinado 
tempo (GUILFORD, 1967; KNELLER, 1978; MARÍN IBAÑEZ, DE LA TORRE, 1991). 
Contudo, é importante observar que os indivíduos são mais fluentes de acordo com suas áreas 
de domínio. Além disso, fatores como o conhecimento especializado e a motivação pessoal 
podem influenciar a fluidez mental (TSCHIMELL, 2010). 

A flexibilidade trata da capacidade de tentar diferentes abordagens e alterar o 
pensamento, rompendo com padrões tradicionais estabelecidos, a fim de visualizar 
determinado assunto sob diferentes pontos de vista. Está relacionada com a imaginação e à 
qualidade das ideias (GUILFORD, 1967; KLAUSEN, 2010; KNELLER, 1978; MARÍN 
IBAÑEZ, DE LA TORRE, 1991). 

A originalidade, considerada um dos indicadores mais importantes para a avaliação e 
definição da criatividade, compreende a capacidade de produzir ideias novas ou de resolver 
problemas de modo incomum (KNELLER, 1978). Envolve engenho, a capacidade expressiva 
e comunicativa e depende do contexto no qual o produto, ou a ideia, é desenvolvido. Assim, a 
originalidade pode ser avaliada conforme a raridade de uma solução em determinado 
contexto, à diferenciação em relação às demais soluções existentes e ao potencial da solução 
em ser aplicada ao contexto para o qual se destina (GUILFORD, 1967; MARÍN IBAÑEZ, DE 
LA TORRE, 1991).  

A elaboração de ideias trata da capacidade de dar continuidade a determinada solução, 
aperfeiçoando-a e desenvolvendo-a. Consiste na facilidade em acrescentar detalhes a uma 
informação, a produtos ou esquemas, possibilitando que uma produção criativa progrida de 
um esboço até uma estrutura ou sistema organizado (ALENCAR, FLEITH, 2003; 
GUILFORD, 1967; KNELLER, 1971). 

Fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração de ideias são as características mais 
recorrentes nos estudos sobre criatividade. Contudo, outras pesquisas identificam demais 
traços de personalidade importantes, como: intuição; persistência e dedicação; tolerância à 
ambiguidade, à desordem e à complexidade; espontaneidade; abertura a experiências; 
independência de julgamento; autoconfiança; habilidade de questionar e redefinir ideias; 
abertura a impulsos e fantasias (ALENCAR, FLEITH, 2003; BARRON, 1976; FEIST, 
BARRON, 2003; GUILFORD, 1967; KNELLER, 1978; MACKINNON, 1965; TAYLOR, 
1975). A fantasia, para Munari (2007), é a faculdade humana que permite pensar em coisas 
novas que não existiam antes, sem se preocupar, contudo, se o que pensa é verdadeiramente 
novo ou se é realizável. 

Além dessas características, muitos estudos sobre a criatividade se inter-relacionam 
com pesquisas sobre a inteligência humana. Apesar de não haver consenso absoluto, a maior 
parte das pesquisas sobre o tema concluíram que inteligência e criatividade, embora 
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relacionadas, são capacidades distintas. A inteligência é associada com o processamento de 
informações, a resolução de problemas e ao raciocínio abstrato, enquanto a criatividade não 
significa apenas solucionar um problema, mas sim resolvê-lo com originalidade e adequação. 
(FEIST, BARRON, 2003; GUILFORD, 1950; STERNBERG, 2000). 

Desse modo, a inteligência está mais relacionada à organização de informações, 
realização de escolhas, concentração de atenção e à realização correta de tarefas, o que favorece 
o ato criador, mas não são condições suficientes para a criatividade (KOWALTOWSKI et al, 
2011). A criatividade é melhor compreendida em termos de sua dialética relação entre 
inteligência e conhecimento. De acordo com essa ideia, a inteligência é mais frequentemente 
utilizada para avançar em questões existentes, enquanto que o pensamento criativo muitas 
vezes se opõe ao existente e propõe novas questões (HENNESSEY, AMABILE, 2010). 

Sobre o conceito de inteligência e modelos desenvolvidos a fim de compreender a 
capacidade intelectual dos indivíduos, bem como testes de mensuração, há diversos autores 
que tratam sobre o assunto (LEGG, HUTTER, 2007; STERNBERG, 2000; GARDNER, 1995; 
GUILFORD, 1967). Dentre esses, cabe salientar a visão pluralista da mente, a qual reconhece 
que os indivíduos possuem forças cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos contrastantes. 
Essa abordagem deu origem à Teoria das Inteligências Múltiplas, do psicólogo Howard 
Gardner (GARDNER, 1995). 

Gardner define a inteligência como a capacidade de resolver problemas ou de elaborar 
produtos que sejam valorizados em ambientes culturais ou comunitários. Para o psicólogo, há 
várias inteligências autônomas que funcionam de modo combinado. Essas inteligências foram 
agrupadas em oito categorias: linguística; lógico-matemática; espacial; musical; corporal-
cinestésica; interpessoal; intrapessoal; naturalística e existencial (GARDNER, 1999): 

Embora a inteligência não seja foco deste estudo e, por isso, é aqui brevemente citada, a 
teoria de Gardner traz alguns apontamentos importantes, como o fato de que esses tipos de 
inteligência são comuns a todas as pessoas e que cada indivíduo possui um perfil específico de 
inteligência. Cada uma das inteligências é vista como uma capacidade de processar certos tipos 
de informação para a solução de problemas ou criação de produtos e não são puramente 
reflexos de emoções, personalidades ou acuidade sensorial. As categorias de inteligência 
interagem entre si e a criatividade depende das áreas em que uma pessoa demonstra 
determinada inteligência, pressupondo conhecimentos específicos sobre tal domínio 
(GARDNER, 1995; 2006). 

Por fim, além da inteligência e das características pessoais já citadas, há ainda um 
aspecto importante relacionado ao indivíduo e que afeta diretamente a sua criatividade: a 
motivação intrínseca. Esse conceito é trazido por Amábile e Collins (2004) e se refere à 
satisfação pessoal na realização de uma tarefa, sem a necessidade de recompensas e outros 
fatores motivacionais extrínsecos. A motivação intrínseca está associada ao interesse pela 
tarefa, que deve ser envolvente e desafiadora. Também faz parte da personalidade do 
indivíduo, embora o ambiente social possa influenciar a motivação pessoal, e vice-versa 
(AMABILE, 1997). 

Os fatores motivacionais externos, ao contrário, em alguns casos podem ser restritivos 
para a criatividade, quando limitam o modo como um trabalho é realizado, por exemplo. 
Entretanto, motivadores extrínsecos informacionais, como o reconhecimento, feedback sobre 
as competências, ou o fornecimento de informações para melhoria do processo, podem 
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contribuir para a criatividade, sobretudo se a motivação inicial do indivíduo for alta 
(AMÁBILE, 1997). 

Os elementos que formam a motivação intrínseca incluem: a autodeterminação; o 
sentimento de que as habilidades individuais estão sendo utilizadas e desenvolvidas; e os 
sentimentos positivos sobre o trabalho (AMABILE, FISCHER, 2009), podendo levar à 
completa absorção na realização de uma atividade (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

Outros estudos diretamente relacionados à motivação no processo de design também 
assinalam a relevância da motivação pessoal para os resultados projetuais (CHAKRABARTI, 
2011; KRÖPER et al, 2011). A quantidade de esforço que o indivíduo despende no 
desenvolvimento de um projeto e a aplicação do conhecimento sobre o produto e o processo 
são influenciadas pela motivação pessoal. 

Embora algum conhecimento sobre o assunto em questão seja um fator que influencie 
a criatividade, a curiosidade também é um dos principais fatores motivacionais. É uma 
característica que, quando satisfeita, proporciona prazer e, então, o foco muda para outro 
ponto a fim de continuar essa atividade na busca de satisfação (SAUNDERS, GERO, 2001). 
Desse modo, a motivação pessoal influencia e é influenciada pelo conhecimento existente, que 
por sua vez determinará a efetivação das habilidades criativas, de acordo com o esforço 
despendido na tarefa, conforme o esquema proposto por Chakrabarti (2011) a respeito dos 
fatores que influenciam o sucesso criativo (Figura 2). 

Uma das teorias que pode auxiliar a explorar o papel da motivação no processo e 
raciocínio projetual é a Regulatory Focus Theory (Teoria do Foco Regulatório) (HIGGINS, 
1998). De acordo com essa abordagem, a motivação ocorre a fim de satisfazer a duas 
necessidades básicas: proporcionar prazer e evitar a dor (princípio hedônico). Essas 
necessidades, ou estados hedônicos desejados, são alcançados através de processos de 
autorregulação, que tratam de processos (conscientes e inconscientes) pelos quais as pessoas 
buscam regular pensamentos, sentimentos e comportamentos a fim de alinharem-se com 
metas e padrões apropriados (CROWE, HIGGINS, 1997). 

Há dois tipos de sistemas que conduzem a esse processo de autorregulação, 
denominados de promoção e prevenção. O foco da promoção tem um estado final desejado 
como referência (o prazer), buscando metas individuais desejadas que são induzidas por 
necessidades, ideais e recompensas. Já o foco da prevenção tem como referência um estado 
final indesejado (a dor), motivando as pessoas a evitarem danos ou situações desagradáveis. 
Ambos influenciam a percepção, o comportamento, o desempenho e as emoções das pessoas. 
Assim, processos que incluam feedback, instruções para as tarefas e objetivos claros, possuem 
um impacto significativo nas duas dimensões do foco regulatório que, por sua vez, afeta a 
criatividade (HIGGINS, 1998; KRÖPER et al, 2011). 

Em uma pesquisa sobre a relação entre o foco regulatório e o processo de design, os 
resultados apontaram para uma maior propensão a aumentar o foco da promoção em fases do 
processo destinadas à compreensão do problema, à observação e à ideação, nas quais 
dominam tarefas novas e criativas. Por sua vez, o foco regulatório e a natureza da tarefa 
realizada no processo influenciam a experiência emocional (KRÖPER et al, 2011). 

Assim, a motivação é um antecedente crítico para o design e, a partir da perspectiva do 
foco regulatório, o foco da promoção facilita altos níveis de desempenho criativo. A motivação 
é afetada por tarefas que requerem aprendizagem, exploração e resolução criativa de 
problemas (KRÖPER et al, 2011). 
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Figura 2: Fatores que influenciam o sucesso criativo. 

 

Fonte: Chakrabarti (2011). Elaborado pela autora. 

 
Uma teoria que vem corroborar com essa visão é a experiência flow, segundo a qual a 

motivação de uma experiência reside nela mesma e permite com que toda a energia seja 
aplicada ao processo criativo. Nesse caso, a motivação advém da qualidade da experiência que 
está envolvida na realização de uma atividade, que inclui desafio, risco, dificuldade adequada 
à capacidade do indivíduo, novidade e descoberta (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

Alguns elementos descrevem esse tipo de experiência, como: clareza nos objetivos; 
feedback imediato para cada ação; equilíbrio entre desafios e habilidades; ação e reflexão 
integradas; concentração na atividade; disposição ao risco; e a atividade é vista como um fim 
em si mesma (CSIKSZENTMIHALYI, 2007). 

Com isso, percebe-se que embora a motivação intrínseca seja uma característica 
individual, alguns fatores externos e a própria atividade na qual o sujeito está envolvido são 
influenciadores. Além disso, o trabalho em equipe e o ambiente também afetam a motivação 
pessoal, que por sua vez tem um papel decisivo no processo criativo de design (KRÖPER et al, 
2011). 
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Uma síntese dos aspectos relacionados à criatividade no indivíduo, a partir das teorias 
referenciadas, pode ser visualizada na Figura 3. Nesta figura, estão representados os quatro 
principais grupos de características, relacionadas à motivação, à inteligência, às capacidades 
essenciais, e às características desejáveis. A motivação, conforme visto, é determinante e afeta 
todos os demais aspectos, que por sua vez também se inter-relacionam. 

 
Figura 3:aspectos relacionados à criatividade no indivíduo. 

 
Elaborado pela autora. 
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 Em resumo, de acordo com as teorias apresentadas neste capítulo, as capacidades 
essenciais incluem: a fluência, a flexibilidade, a originalidade e a elaboração de ideias. As 
demais características desejáveis compreendem: a abertura a novas experiências; o 
questionamento; a tolerância; a autoconfiança; a persistência; a dedicação; e a abertura a 
fantasias (imaginação). A inteligência inclui: a capacidade de organizar informações; a 
tomada de decisão; a concentração; o processamento de informação e a capacidade de resolver 
problemas. Já a motivação afeta e é influenciada por aspectos como: a capacidade de 
concentração na tarefa; a disposição ao risco; sentir-se valorizado; ter alguma experiência em 
relação à tarefa; conhecimento; positividade; e autodeterminação.  

Embora não esteja descrito explicitamente no componente da motivação, é evidente que 
a questão emocional é indissociável da motivação dos indivíduos.  

As emoções são desencadeadas após um processo mental de avaliação voluntário e não 
automático, que decorre de estímulos e situações de uma experiência (DAMÁSIO, 2012). Uma 
emoção é um estado mental e fisiológico, uma resposta química e neural que produz reações, 
em grande parte visíveis ao exterior, através de expressões faciais, corporais e 
comportamentos. Embora muitas correntes separem as emoções das atividades cognitivas, 
assumindo-as como dois sistemas independentes, mas que interagem entre si, há teorias que 
argumentam que atividades como decisões, avaliações ou pensamentos são necessárias para a 
ocorrência de uma emoção. Essas atividades cognitivas podem ser conscientes ou 
inconscientes. Scherer (2005), por exemplo, expõe a emoção como uma categoria de estados 
afetivos, que pode também incluir fenômenos relacionados como o prazer e a dor, e estados 
motivacionais. 

A percepção que ocorre de uma situação ou problema é influenciada pela carga 
emocional do indivíduo e quando uma circunstância se relaciona com experiências anteriores, 
a emoção desencadeada pode ser ativada de acordo com a experiência – positiva ou negativa – 
anterior (GERRARDS-HESSE et al, 1994). 

As emoções, assim, são experiências conscientes de eventos com significados valoráveis 
(FRIDJA et al, 2000). 

Enquanto uma emoção é um conjunto das alterações no estado do corpo associadas a 
imagens mentais que ativaram um sistema cerebral específico, o sentimento de uma emoção 
é a experiência dessas alterações em conjunto com as imagens mentais que iniciaram o ciclo. 
Os sentimentos são reconhecidos como processos cognitivos que permitem aos indivíduos 
reagirem a determinadas circunstâncias.  

As emoções e os sentimentos negativos podem dificultar ou impedir processos 
cognitivos, como o de aprendizagem e o processo criativo, por manterem o indivíduo limitado 
em torno de ideias negativas, além de afetar o fluxo do pensamento, que se torna mais lento e 
dificulta a aplicação dos conhecimentos disponíveis na memória, bem como a transferência de 
um princípio de resolução de problemas para o assunto em pauta (DAMÁSIO, 2012; 
GERRARDS-HEESE, 1994). 

Dentre os diversos tipos de bloqueios emocionais, a disposição a correr riscos e a 
dificuldade em exercer o momento de incubação, são fatores que interferem 
significativamente no processo criativo em design. O primeiro, por limitar tanto a busca por 
novas ideias quanto a expressão das mesmas em uma equipe, pelo medo de cometer erros. O 
segundo, pela urgência em se obter uma solução, o que leva à incapacidade de prever tempo 
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para as ideias amadurecerem. Além disso, as emoções afetam também o processo de tomada 
de decisão, a realização de julgamentos e escolhas (ADAMS, 1974; KAHNEMAN, 2012). 

Entretanto, os estudos que apontam os bloqueios que afetam o pensamento, indicam 
também estratégias para superá-los, como aprender a atender às emoções e desejos 
individuais, visualizar as dificuldades como metas a serem superadas, entender os fracassos 
como avanços na busca de novos caminhos, enfrentar as exigências com tranquilidade e 
tempo, além de estratégias em equipe, como empatia para compreender as visões e ideias de 
cada membro. Ademais, técnicas sistemáticas e heurísticas também podem contribuir para 
eliminar bloqueios à criatividade (ADAMS, 1974; AGÜERA, 2011). 

Em conclusão, entende-se aqui que as emoções, os sentimentos fazem parte da 
motivação, influenciando e sendo influenciados pelos demais processos cognitivos e 
características dos indivíduos, que, por sua vez, também se inter-relacionam com os aspectos 
do contexto social no qual os sujeitos estão inseridos. 
 
 

2.3 A criatividade social 
 

2.3.1 Teorias sobre a criatividade no contexto 
 
Além dos estudos sobre as características do indivíduo, seus traços de personalidade, 
características cognitivas e estilo pessoal, desde os anos 1990, sobretudo, a pesquisa sobre 
criatividade tem convergido para uma abordagem sociocultural. Essa é uma abordagem 
interdisciplinar que explora as pessoas criativas em seus contextos sociais e culturais 
(SAWYER, 2006).   

Dessa forma, as teorias mais recentes que tratam sobre o assunto assumem que é 
necessária uma visão contextual da criatividade, compreendendo o trabalho em equipe e o 
ambiente. Nessa visão, o contexto assume um papel fundamental para o estímulo do potencial 
criativo e modificar as suas condições pode ser um caminho para o desenvolvimento da 
criatividade (CSIKSZENTMIHALYI 2007).  

A compreensão mais profunda sobre a criatividade, atualmente, baseia-se na visão 
sistêmica, que reconhece uma variedade de forças inter-relacionadas operando em múltiplos 
níveis. Eventos neurológicos no cérebro, manifestações comportamentais de atividades 
mentais, ou diferenças individuais na personalidade devem ser estudadas não de forma 
isolada, mas em conjunto com o ambiente no qual o desenvolvimento físico, intelectual e social 
do indivíduo ocorre (HENESSEY, AMABILE, 2010).  

O ambiente social pode influenciar significativamente a motivação individual para a 
realização de uma tarefa, a qual, por sua vez, pode influenciar a realização criativa – o princípio 
da motivação intrínseca. Pesquisadores da psicologia discutem essa abordagem social para a 
criatividade, que vem tratar das múltiplas complexidades tanto da orientação motivacional do 
indivíduo quanto dos fatores motivacionais extrínsecos (AMABILE, 1993). 

Dentre as principais referências nessa abordagem contextual, estão três modelos 
importantes: o Componential Model of Criativity (AMABILE, 1983; 1997); a Teoria do 
Investimento em Criatividade (STRERNBERG, 1988); e o Modelo Sistêmico da Criatividade 
(CKIKSZENTMIHALYI, 1988). 
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O Componential Model of Creativity considera que as habilidades do indivíduo são 
influenciadas pelo ambiente social, incluindo o domínio do conhecimento específico, as 
habilidades criativas e a motivação. As habilidades do domínio específico envolvem o 
conhecimento em determinada área e habilidades técnicas, que dependem de capacidades 
cognitivas, motoras e perceptivas, podendo ser desenvolvidas com a experiência (AMABILE, 
1983; 1997) 

As habilidades criativas, termo que foi posteriormente substituído por processos 
criativos, incluem: o estilo cognitivo apropriado (romper padrões de pensamento, explorar 
novos caminhos cognitivos, eliminar a fixação funcional, suspender julgamentos no momento 
de gerar ideias, ter flexibilidade, transferir conteúdos de diferentes contextos e relembrar 
ideias); o conhecimento de estratégias para gerar novas ideias; e o estilo de trabalho 
(dedicação, persistência, busca de excelência e capacidade de abandonar ideias e estratégias 
improdutivas). Além disso, dependem de treinamento, de experiência na geração de ideias e 
de características de personalidade (AMABILE, 1983; ALENCAR, FLEITH, 2003). 

O terceiro componente do modelo refere-se à motivação intrínseca, já abordada 
anteriormente. A motivação inclui as atitudes em relação a tarefa e as percepções da própria 
motivação para empreendê-la. Por sua vez, depende do nível inicial da motivação intrínseca, 
da presença ou ausência de restrições extrínsecas no ambiente social, da capacidade cognitiva 
individual para minimizar essas restrições. A motivação pode levar o indivíduo a buscar mais 
informações sobre a área estudada e, consequentemente, desenvolve as suas habilidades de 
domínio, além de levar ao desenvolvimento de novas estratégias criativas (AMABILE, 1983; 
ALENCAR, FLEITH, 2003). 

A partir desses componentes principais, o modelo de Amabile (1983; 1996) foi 
estruturado em fases de acordo com as etapas do processo, de acordo com a Figura 4. Ao 
propor a aplicação deste framework para a criatividade, Amabile (1983) sugere que em vez de 
focar apenas nas características de personalidade, a pesquisa nessa área deve compreender a 
criatividade como um processo, evidenciada por produtos, e que pode ser influenciada tanto 
por fatores internos quanto externos: habilidades cognitivas, estilos e hábitos de trabalho e 
variáveis socioambientais. 

 
Em convergência com este modelo, há também a Teoria do Investimento em 

Criatividade (STERNBERG, 1988; STERNBERG, LUBART, 1991; 1995; 1996). Neste modelo 
há seis fatores inter-relacionados: (i) inteligência; (ii) estilos intelectuais; (iii) conhecimento; 
(iv) personalidade; (v) motivação; e (vi) contexto ambiental. 

De acordo com a Teoria do Investimento (Figura 5), a inteligência depende de três 
habilidades cognitivas: a capacidade sintética de redefinir problemas; a habilidade analítica 
para reconhecer as melhores ideias; e a habilidade prática, contextual, para persuadir as outras 
pessoas sobre o valor de suas próprias ideias. Já os estilos intelectuais, que se referem ao modo 
como o indivíduo utiliza ou explora a sua inteligência, foi classificado em três tipos: o 
legislativo, o executivo e o judiciário. O primeiro, trata de aptidão por formular problemas, 
criar regras e novas formas de visualizar as coisas, essencial para criatividade. O segundo 
compreende as pessoas que procuram implementar as ideias, preferindo problemas bem 
estruturados e definidos. O terceiro, judiciário, refere-se às pessoas com preferência para 
julgar, avaliar e que possuem prazer em emitir opiniões sobre as ideias alheias (STERNBERG, 
LUBART, 1995). 
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Figura 4: Framework Componencial da Criatividade 

 

 

Fonte: Amabile (1983). Adaptado pela autora. 

 

 O conhecimento, nesta abordagem, compreende o conhecimento formal – adquirido 
por algum meio de instrução – e o tácito – adquirido através da dedicação a uma área específica 
e, em geral, não pode ser explicitado – sendo ambos importantes para a criatividade. Conforme 
visto anteriormente, para o pensamento criativo, é necessário que haja conhecimento sobre o 
assunto, mas é preciso que esse conhecimento aprofundado não limite as possibilidades de 
visualizar o problema de diferentes maneiras (STERNBERG, LUBART, 1995). 

Outro fator importante da Teoria do Investimento são os aspectos da personalidade dos 
indivíduos, também já abordados neste trabalho, tais como a predisposição a correr riscos, a 
autoconfiança, a tolerância, coragem para expressar novas ideias, perseverança e dedicação. 
Esses traços podem sofrer mudanças com o tempo e são influenciados pelas condições 
ambientais. Além disso, o outro fator individual considerado nessa teoria é a motivação, 
sobretudo com relação ao interesse pela realização do trabalho, embora tanto a motivação 
intrínseca quanto extrínseca são relevantes e combinam-se para estimular a criatividade 
(STERNBERG; LUBART, 1995). 
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Figura 5: Modelo de Sternberg da criatividade. 

 

 
Fonte: Sternberg (2000). Elaborado pela autora. 

 
O último componente da teoria de Sternberg e Lubart (1995) é o contexto ambiental, o 

qual pode afetar a produção criativa de três formas distintas: (i) o grau em que favorece a 
geração de ideias; (ii) a extensão em que estimula e apoia o desenvolvimento das ideias; e (iii) 
a avaliação que é realizada do produto ou solução gerada através do processo criativo. Desse 
modo, as características individuais e as condições ambientais são ambas necessárias para a 
produção criativa (STERNBERG, 2000).  

Por fim, há ainda a Perspectiva de Sistemas, de Ckikszentmihalyi (1988). De acordo com 
essa teoria, a criatividade é resultado da interação entre o contexto sociocultural e o 
pensamento de um sujeito. Assim, a criatividade deve ser compreendida como um processo 
sistêmico, que depende das características da personalidade e das experiências pessoais do 
indivíduo, do campo, ou sistema social, no qual se está inserido, incluindo todos os indivíduos 
que julgam se uma nova ideia ou produto é criativa, e o domínio, ou seja, a área que 
compreende o conhecimento acumulado, estruturado, transmitido e compartilhado em uma 
sociedade (CKIKSZENTMIHAYI, 1988). 
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Assim, de acordo com essa visão, a criatividade resulta da interação de um sistema 
composto por três elementos: uma cultura que combina regras simbólicas, uma pessoa que 
traz a novidade para a o domínio simbólico e um campo de especialistas que reconhecem e 
validam a inovação. Todos os três são necessários para uma ideia, produto ou descoberta 
criativa existir (CKIKSZENTMIHAYI, 2007). 

O modelo da Perspectiva Sistêmica da Criatividade (Figura 6) considera o contexto 
cultural como uma comunidade de pessoas que compartilham diferentes formas de pensar e 
agir, que aprendem umas com as outras e replicam suas ações. As culturas são compreendidas 
aqui como sistemas de domínios inter-relacionados, que se diferem em seus procedimentos 
técnicos, tipos de conhecimento, crenças, dentre outros. O domínio no qual o indivíduo atua 
se refere a um conjunto de regras e procedimentos simbólicos culturais, o que significa 
conhecimento acumulado, estruturado, transmitido e compartilhado. O domínio trata de um 
corpo de conhecimentos associados a uma determinada área, como, por exemplo, a 
matemática ou a música (ALENCAR, FLEITH, 2003). Por isso, novamente o papel do 
conhecimento em determinado domínio é ressaltado, a fim de permitir que o indivíduo 
promova intervenções criativas na área. Um domínio com procedimentos claros, informações 
acessíveis e integradas facilita a introdução de inovações em seus sistemas 
(CSIKSENTMIHALYI, 2007). 

Mas, a fim de que uma nova ideia seja avaliada como criativa, é preciso considerar o 
contexto social, que irá validá-la dentro de determinada cultura. Este é representado pelos 
campos, grupos de especialistas em determinada área que têm o papel de avaliar e validar uma 
nova ideia como criativa, selecionando e incorporando essa novidade ao domínio específico. 
Assim, o campo pode tanto limitar as produções criativas, quando não possui interesse em 
investir em novas soluções, quanto estimular a criatividade. (ALENCAR, FLEITH, 2003; 
CSIKSZENTMIHALYI, 1999; 2007). 

Evidentemente, para que as novas ideias possam surgir e ser validadas em determinados 
contextos culturais e sociais, a figura do indivíduo é imprescindível, pois ele irá introduzir as 
mudanças no domínio de conhecimento. Aqui, novamente são ressaltadas as características 
individuais associadas à criatividade (curiosidade, motivação, abertura a novas experiências, 
persistência, fluência, flexibilidade, etc.). Indivíduos criativos possuem flexibilidade em suas 
próprias estruturas, assumindo características de personalidade conforme a demanda da 
situação. Além disso, o background sociocultural e o ambiente no qual a pessoa está inserida 
também podem estimular a produção criativa (CSIKSENTMIHALYI, 1999). 

Diante dessas abordagens, nota-se que os fatores sociais, culturais e históricos 
desempenham um papel crucial na produção criativa e no julgamento de uma ideia ou solução, 
além de afetarem os indivíduos no processo criativo. Desse modo, é preciso ponderar a 
interação entre as características individuais e ambientais. Ainda, para estimular a 
criatividade em determinado contexto, de ensino ou no trabalho, é necessário preparar o 
indivíduo, assim como propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade 
nesses ambientes (ALENCAR, FLEITH, 2003). 
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Figura 6: Modelo Sistêmico da Criatividade. 
 

 
 
Fonte: CSIKSZENTMIHALYI (2006). Adaptado pela autora. 

 
A fim de compreender melhor a importância do ambiente para a criatividade, novos 

estudos e modelos surgiram a partir da psicologia e, sobretudo, da administração, explorando 
o contexto organizacional com o objetivo de aprimorar práticas de gestão e impulsionar a 
criatividade e a inovação nas empresas. 

O modelo inicial de Amabile (1983) foi aprimorado para a Teoria Componencial da 
Criatividade e Inovação Organizacional (The Componential Theory of Organizational 

Creativity and Innovation) e trata especificamente de como os elementos do ambiente de 
trabalho impactam a criatividade dos indivíduos (AMABILE, 1997). 

Segundo essa teoria (Figura 7), a criatividade do indivíduo, mesmo em uma equipe, é 
resultado da expertise (o conjunto de caminhos cognitivos que podem ser seguidos para 
resolver um problema e inclui a memória para o conhecimento, a proficiência técnica e os 
talentos específicos ao domínio do trabalho), das habilidades criativas (que dependem de 
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características como independência, autodisciplina, tolerância, perseverança e flexibilidade 
cognitiva) e da motivação intrínseca. Por sua vez, a criatividade do indivíduo ou equipe é 
influenciada pelo ambiente de trabalho, que envolve: (i) a motivação organizacional; (ii) a 
disponibilidade de recursos; e (iii) as práticas de gestão (AMABILE, 1997).  

 
Figura 7: The Componential Theory of Organizational Creativity and Innovation. 

 

 
 

Fonte: Amábile (1997). Adaptado pela autora. 

 
De acordo com esse modelo, a motivação organizacional é o componente básico para 

estimular a criatividade e propiciar a inovação nas empresas. A orientação em direção à 
inovação deve partir dos altos níveis de gestão, mas todos os níveis hierárquicos são 
importantes para comunicar e interpretar essa orientação. Elementos importantes nesse 
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sentido são: o valor atribuído à criatividade e à inovação; a orientação a assumir riscos; 
orgulho e entusiasmo dos membros da organização pelo o que são capazes de realizar e uma 
estratégia ofensiva da empresa. Os mecanismos para estimular o desenvolvimento de novas 
ideias devem compreender: a abertura e comunicação ativa de informações e ideias, o 
reconhecimento e a avaliação do trabalho realizado pela equipe. Também é necessário: abster 
críticas destrutivas, assim como evitar o controle absoluto pelo gestor e o excesso de 
procedimentos formais. 

Outro componente importante são os recursos disponíveis, como o tempo suficiente 
para a realização do trabalho, as pessoas com o expertise necessário, os recursos financeiros 
alocados, materiais, sistemas, processos e informações úteis ao domínio específico e 
disponibilidade de treinamento da equipe (AMABILE, 1997). 

Ainda, o último componente organizacional deste modelo trata das práticas de gestão, 
especialmente nos níveis dos departamentos e projetos. A criatividade e a inovação são 
fomentadas quando há liberdade ou autonomia na condução do trabalho, embora a supervisão 
do projeto e a liderança sejam essenciais. Essas, por sua vez, devem incluir a definição de 
objetivos claros, o planejamento da atividade e feedbacks, a boa comunicação entre as pessoas 
(supervisores e o grupo de trabalho), além da capacidade de formação de grupos de trabalho 
que possuam habilidades distintas e que sejam capazes de desafiar suas ideias de modo 
construtivo (AMABILE, 1997).  

Assim, entende-se pelo modelo que as práticas de gestão e os recursos disponíveis são 
fatores que afetam a motivação organizacional e dos indivíduos (em grupos e equipes). 
Quando motivados e capacitados com a expertise e as habilidades necessárias para a atividade, 
os indivíduos são mais propensos a desenvolverem sua criatividade e, por sua vez, quando em 
uma cultura organizacional favorável, a implementarem suas ideias e transformarem-nas em 
inovações. 

Além deste, há diversos outros modelos de criatividade que passaram a incluir fatores 
tanto do indivíduo quanto dos grupos de trabalho e da organização, caracterizadas como 
multi-níveis e sistêmicas (WOODMAN et al, 1993, FORD, 1996. MUMFORD, 2000). 

Teorias e modelos de base da administração, com enfoque na gestão, são as abordagens 
que, juntamente com a psicologia, passaram a incluir diversos níveis de análise em relação à 
criatividade nas organizações. Nestes níveis, encontram-se os indivíduos, mas enquanto atores 
de processos em grupo, inseridos em um ambiente social e uma cultura organizacional. 

Um dos modelos importantes nesse contexto é o Modelo Interacionista da Criatividade 
Organizacional (WOODMAN et al, 1993). A criatividade organizacional é compreendida aqui 
como a criação de uma ideia nova e útil, ou de um produto, serviço, procedimento ou processo, 
por indivíduos que trabalham juntos em um sistema social complexo. 

No framework desenvolvido por Woodman et al (1993), a criatividade organizacional 
está relacionada com o comportamento criativo individual, que compreende uma interação 
entre o indivíduo e a situação. No indivíduo, consideram-se as condições antecedentes 
(história e variáveis biográficas), estilos e habilidades cognitivas, a personalidade, o 
conhecimento, a motivação, as influências sociais e contextuais (como o ambiente físico, a 
natureza da tarefa e restrições de tempo)  

Nesse modelo (Figura 8), os grupos criativos não são apenas um somatório da 
criatividade de seus membros, mas a criatividade em grupo é sobretudo influenciada pela 
composição da equipe (sua diversidade), as características do grupo (tamanho, coesão), dos 
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processos realizados em conjunto (estratégias de resolução de problemas e processos de 
comunicação), e das influências contextuais da organização (WOODMAN et al, 1983).  

 
Figura 8: Ligações Conceituais entre Pessoas, Processos e Situações e Produtos Criativos. 

 

 
 
Fonte: Woodman et al (1993). Adaptado pela autora. 

 
 
A criatividade organizacional, por fim, é uma função dos resultados dos grupos e das 

influencias contextuais. O resultado criativo (produto, serviço, ideia, procedimento e processo) 
é decorrência das características do indivíduo, do grupo, da organização e dos 
comportamentos que ocorrem de acordo com as influências situacionais (restrições e 
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estímulos à criatividade) existentes em cada nível da organização social (WOODMAN et al, 
1983). 

Diversas outras teorias podem ser citadas nesse contexto, algumas com uma abordagem 
de cunho mais social, voltadas para as relações entre indivíduos, grupos e organização; outras 
com um enfoque cognitivo, mesmo sob o conceito da criatividade social. Em uma revisão 
recente e extensiva sobre pesquisas ligadas à criatividade organizacional, Agars et al (2012) 
aponta  que as principais teorias sobre o assunto convergem no reconhecimento da 
importância tanto de fatores individuais quanto contextuais, como a Teoria da Ação Criativa 
em Domínios Sociais Múltiplos (FORD, 1996), a Teoria Sensemaking da Criatividade em 
Organizações (DRAZIN et al, 1999), o Modelo de Propulsão da Criatividade (STERNBERG et 
al, 2003) e o Modelo Integrativo de Criatividade e Implementação da Inovação em Grupos de 
Trabalho (WEST et al, 2003). 

Com uma perspectiva social, baseada nas interações, há, por exemplo, a Teoria da Ação 
Criativa em Domínios Sociais Múltiplos (Ford, 1996). Nesta proposta, o foco está sobre os 
domínios específicos. Esses domínios e seus campos de conhecimento, com suas regras e 
práticas, incluem grupos, organizações, ambientes institucionais e mercados. O termo 
domínios sociais é utilizado para enfatizar que a interação entre as ações individuais e seus 
domínios específicos é mediada pelo processo de seleção realizado por membros de suas 
respectivas áreas. A criatividade em contextos organizacionais, neste caso, pode ser concebida 
em termos de ações criativas que podem ser simultaneamente influenciadas e avaliadas em 
torno de múltiplos domínios sociais e entre seus níveis de análise (FORD, 1996). 

Além do domínio especifico, há outros aspectos do contexto organizacional que 
influenciam a criatividade dos indivíduos e destes em seus grupos de trabalho. Um destes 
fatores é a liderança, que deve fornecer apoio social, por exemplo, facilitando o 
desenvolvimento de redes sociais e estimulando o apoio informacional e emocional entre o 
grupo de trabalho. Além disso, a liderança deve fornecer segurança psicológica para a 
criatividade, recompensando a geração de ideias em vez de apenas produtividade e 
propiciando abertura a correr riscos. Ademais, o desenvolvimento de uma cultura que apoie a 
aprendizagem e o desenvolvimento, incluindo feedbacks construtivos, a incorporação de metas 
de desenvolvimento vinculadas à criatividade e o gerenciamento de recursos para a realização 
das tarefas são ações importantes para o estímulo da criatividade (AGARS et al, 2012).  

Outro artigo recente de revisão sobre a criatividade em organizações traz os principais 
modelos de criatividade no contexto organizacional a partir de uma perspectiva psicológica 
(KLIJN, TOMIC, 2010) De forma geral, conforme apontam Klijn e Tomic (2010) os principais 
elementos da criatividade organizacional que estão presentes em grande parte das teorias a 
respeito são: a liderança; as influências culturais; a disponibilidade de recursos; políticas de 
recompensa; a missão e a estratégia organizacional; estrutura e tecnologia. Ainda, outras 
referências contendo modelos e fatores de influência da criatividade no ambiente de trabalho 
podem ser consultadas em Borghini (2005) e Shalley et al (2004). 

Embora esta pesquisa não tenha foco na organização e gestão, essas teorias e modelos 
auxiliam a compreensão dos fatores que interferem na criatividade, no pensamento criativo 
individual e nos processos criativos em grupos. O centro de interesse desta investigação está 
no indivíduo dentro de grupos de projeto e, por isso, compreender essas articulações e os 
aspectos que afetam seus processos de pensamento e de projeto são questões relevantes para 
o trabalho. 
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A partir dessa abordagem organizacional, Shalley et al (2004) salientam ainda a 
importância da realização de pesquisas sobre o trabalho em equipe. Os indivíduos não 
trabalham sozinhos em um ambiente organizacional e, por isso, o papel dos grupos é muito 
importante com relação ao estímulo ou à inibição da criatividade individual e, por 
consequência, com relação aos resultados do processo criativo. 

Com base nas principais teorias comentadas neste capítulo, que serviam para o 
desenvolvimento dos estudos mais recentes, uma síntese destas referências pode ser 
visualizada no Quadro 1.  
 
Quadro 1: Resumo das principais teorias sobre Criatividade 

 

ReferênciaReferênciaReferênciaReferência    TeoriaTeoriaTeoriaTeoria    ResumoResumoResumoResumo    

AmAmAmAmábile ábile ábile ábile (1983)(1983)(1983)(1983)    Componential Model of 
Criativity 

Considera as habilidades criativas, expertise e a 
motivação intrínseca no processo criativo. 

Sternberg (1988)Sternberg (1988)Sternberg (1988)Sternberg (1988)    Teoria do Investimento em 
Criatividade 

Relaciona a inteligência e os estilos intelectuais, o 
conhecimento e a personalidade dos indivíduos, 
relacionados com a motivação e o contexto 
ambiental. 

Csikszentmihalyi 

(1988)    
Modelo sistêmico da 
criatividade 

Interação entre o domínio específico, o indivíduo 
e o campo/sistema social no qual o indivíduo está 
inserido. 

Amábile (1993)Amábile (1993)Amábile (1993)Amábile (1993)    Componential Theory of 
Organizational Creativity and 
Innovation 

Criatividade do indivíduo (em grupos) é 
resultado do expertise, dos processos criativos e 
da motivação, aspectos influenciados pelo 
ambiente de trabalho, que envolve a motivação 
organizacional, a disponibilidade de recursos e as 
práticas de gestão. 

Woodman Woodman Woodman Woodman et alet alet alet al    
(1993)(1993)(1993)(1993)    

Modelo Interacionista da 
Criatividade Organizacional 

As características individuais, do grupo e da 
organização influenciam os processos criativos e, 
por sua vez, a criatividade organizacional 

Ford (1996)Ford (1996)Ford (1996)Ford (1996)    Teoria da Ação Criativa em 
Domínios Sociais Múltiplos 

Foco nos domínios específicos, que influenciam e 
avaliam as soluções criativas em contextos 
organizacionais 

 
 
 

2.3.2 Grupos Criativos 
 
Um grupo criativo pode ser definido como um sistema coletivo em que operam diferentes 
personalidades, no qual se espera haver um clima favorável, com liderança positiva e uma 
missão compartilhada (DE MASI, 2003). De acordo com o modelo de Woodman et al (1983) 
visto anteriormente, a composição da equipe, as características do grupo e os processos 
realizados em conjunto são determinantes para a criatividade do grupo. 

Um grupo pode compor uma equipe de projeto, ou seja, profissionais que constituem 
formalmente uma equipe de trabalho e que desenvolvem um corpo de conhecimento comum 
para a realização da tarefa (GERO, 2011) 
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Assim como as teorias sobre a criatividade organizacional, os estudos sobre grupos 
criativos também possuem abordagens de cunho social, focando nas interrelações, e outros 
com enfoque cognitivo, a partir dos processos mentais dos indivíduos.  

No primeiro caso, por exemplo, Cohen e Bailey (1997) fizeram uma revisão sobre as 
pesquisas realizadas a respeito de equipes entre 1990 e 1996 e apresentaram um framework 
que incorpora características da tarefa projetual, atitudes com relação às atividades da equipe, 
as características do grupo como condutoras do processo e a efetividade da equipe (Figura 9). 
Gilson e Shalley (2004) procuraram desenvolver e testar empiricamente as associações deste 
framework e do modelo de Woodman et al (1993), determinando o que especificamente pode 
tornar as equipes mais propensas a se envolverem no processo criativo. 

Os resultados da pesquisa de Gilson e Shalley (2004) enfatizam dois fatores relevantes 
para a criatividade em grupo: a tarefa projetual e a interdependência dos membros da equipe. 
A tarefa projetual impacta o processo criativo na medida em que os indivíduos da equipe 
percebem que a criatividade é um componente importante para a realização do trabalho. 
Assim, há um aumento da motivação para buscar novas ideias ou relacioná-las com diferentes 
áreas.  
 
Figura 9: modelo heurístico da eficácia em grupo 

 
 
Fonte: Cohen e Bailey (1997). Adaptado pela autora. 
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A interdependência é outro fator importante no processo em grupo. Quando os 
membros da equipe trabalham juntos e se sentem mais confiantes uns com relação aos outros, 
eles se sentem motivados a realizar as tarefas e a ajudar a equipe a alcançar os resultados 
esperados (GILSON, SHALLEY, 2004). 

Além da questão ligada à confiança e socialização entre os membros, os processos 
realizados em grupo também são fatores que afetam a criatividade, incluindo a comunicação, 
o engajamento, a administração de conflitos. De acordo com Taggar (2002), equipes com 
processos bem desenvolvidos, envolvendo a colaboração do grupo para a tarefa, a síntese de 
ideias e o estabelecimento de metas em conjunto, possuem melhores resultados. Porém, 
quando os grupos possuem baixa incidência nesses processos, a criatividade dos membros 
pode ser neutralizada (TAGGAR, 2002). 

Esta relação da criatividade com os processos em grupo é também tratada sob um 
enfoque cognitivo, a partir do conceito de modelos mentais compartilhados enquanto uma 
variável importante para o desempenho das equipes de trabalho. Os modelos mentais se 
referem ao conhecimento que é processado por todos os membros da equipe sobre a tarefa. 
Envolvem processos humanos de estruturação de conhecimento. São estruturas cognitivas 
básicas que influenciam o comportamento, a tomada de decisão e permitem que os membros 
da equipe antecipem as reações de outros indivíduos, ajustem seu comportamento para outros 
membros e avaliem cursos de ação alternativos (MUMFORD et al, 2001; NEUMAN et al, 
2006). 

Os modelos mentais compartilhados podem auxiliar a equipe a canalizar a geração de 
ideias nos fatos que são relevantes ao problema, além de facilitarem a comunicação e 
integração dos indivíduos (MUMFORD et al, 2001). Ademais, também podem incluir 
conhecimentos sobre a tarefa e sobre o processo. Quando os membros de uma equipe buscam 
trabalhar juntos para resolver determinado problema e estruturar os procedimentos 
necessários (por exemplo, aplicando métodos e técnicas), o desempenho tende a ser melhor. 
(NEUMAN et al, 2006).  

Por isso, o uso de modelos mentais para investigar os processos de design pode auxiliar 
na compreensão de como a solução é encontrada através do processo criativo e como isso é 
comunicado entre a equipe (BADKE-SCHAUB et al, 2007). 

O conhecimento comum que é compartilhado, através de modelos mentais, é um ponto 
fundamental para a criatividade em grupos de trabalho. Mas além disso, a criatividade de um 
grupo é também decorrência da interação da composição e das características das pessoas, do 
problema em questão, do processo e do contexto. A criatividade em um grupo de design pode 
ser mais afetada pelo tempo dedicado à tarefa, pela interação com os demais membros do 
grupo, pelo contexto social, pelo conhecimento específico e pelas estratégias da equipe do que 
somente pelo potencial criativo individual (SIAU, 1995). 

Demais estudos enfatizam a relevância da interação e dos processos afetivos 
interpessoais (como relacionamentos afetivos positivos, engajamento e confiança entre os 
membros), dos fatores contextuais (como disponibilidade de recursos, ambiente tolerante, 
com abertura a correr riscos), do papel da liderança e de processos de coordenação e 
compartilhamento do conhecimento como aspectos importantes para favorecer a criatividade 
em equipe (BISSOLA et al, 2014; MUMFORD, 2001) 

Os processos interpessoais, quando bem administrados podem minimizar efeitos 
negativos de trabalhos em grupo, como a falta de tolerância, relacionada sobretudo à 
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diversidade dos membros da equipe. Esse aspecto foi analisado em diversos estudos, pelos 
quais é possível concluir que a diversidade pode ser positiva quando os indivíduos conseguem 
eliminar divisões sociais, quando há predisposição dos membros para a tarefa e a 
comunicação, quando conseguem se comunicar de forma eficiente e utilizar o conhecimento 
compartilhado para a realização da tarefa (BROPHY, 1998, 2006; KWON, JANG, 2014; 
LAREY, PAULUS, 1999; MANNIX, NEALE, 2005; PAULUS, YANG, 2000). 

Por outro lado, quando esses aspectos não são bem gerenciados, alguns fatores podem 
afetar negativamente a criatividade em grupo, como o excesso de informação, os bloqueios 
mentais e emocionais gerados pela falta de boas relações interpessoais e avaliações 
desconstrutivas. Para eliminar ou reduzir esses efeitos negativos, a comunicação é o fator 
crucial no processo, permitindo que os indivíduos compartilhem conhecimentos e ideias e 
interajam entre si (BECKER et al, 2010). 

Embora esses fatores tenham sido investigados a partir de grupos de profissionais, cabe 
salientar que no contexto acadêmico essas características se aplicam de modo bastante similar. 
A relevância da liderança (professor), da comunicação, a natureza da tarefa e do conteúdo, o 
ambiente, o tamanho e a composição do grupo são aspectos abordados da mesma forma nas 
pesquisas sobre a criatividade no campo educacional (ALENCAR, FLEITH, 2004, 2010; 
COLE et al, 1999; CROPLEY, CROPLEY, 2010; LEWIS, 2006; STERNBERG, LUBART, 
1995; WEBSTER et al, 2006).  

Apesar desta investigação não ter foco no ensino especificamente, por considerar 
diferentes níveis de experiência e diferentes ambientes, tanto profissionais quanto 
acadêmicos, é importante compreender que os fatores gerais que afetam a criatividade são 
muito similares. 

Um resumo desses fatores principais atrelados à criatividade em grupo, a partir das 
referências citadas, pode ser visualizado na Figura 10. Nesta síntese, a criatividade em 
processos em grupo é resultado da interação dos indivíduos, com suas características pessoais 
(apresentadas na Figura 3) e de sua motivação intrínseca, em uma relação de 
interdependência e confiança entre os membros da equipe. Por sua vez, as características da 
formação do grupo, como tamanho, coesão e diversidade dos sujeitos, os modelos mentais 
compartilhados, abrangendo os processos e os conhecimentos, e a comunicação entre a equipe 
são essenciais para a fluência da criatividade dos indivíduos, do processo criativo em equipe e 
para a própria motivação intrínseca. Por fim, também é preciso considerar que os grupos estão 
inseridos em um ambiente social e que os aspectos relativos a esse afetarão todos os demais 
componentes. 
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Figura 10: síntese dos fatores relacionados à criatividade em grupos. 

 

 
 

Elaborado pela autora. 
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2.4 Uma síntese sobre o conceito de criatividade 
 
De acordo com a revisão apresentada neste capítulo, a criatividade enquanto competência do 
indivíduo é um dos tópicos mais explorados ao longo do tempo, incluindo seus traços de 
personalidade, intelecto e comportamento. É um fenômeno que compreende aspectos 
motivacionais e comportamentais, sendo que a cognição constitui-se em um dos principais 
fatores com relação à criatividade (ALENCAR, FLEITH, 2003; AMABILE, 1997; AMABILE, 
FISCHER, 2009; BARRON, 1976; CASAKIN, KREITLER, 2011; COLLINS, AMÁBILE, 
1999; CSIKSENTMIHALYL, 1995; FINKE, WARD, SMITH, 1992; FEIST, BARRON, 2003; 
GUILFORD, 1967; KNELLER, 1978; KOWALTOWSKI et al, 2010; MARÍN IBAÑEZ, DE LA 
TORRE, 1991; RUNCO, 2005; TAYLOR, 1975; TORRANCE, 1969). 

Além disso, conforme visto nas abordagens mais atuais, sistêmicas e contextuais da 
criatividade, o ambiente também é um elemento fundamental a ser considerado, incluindo o 
ambiente físico, social e cultural. A criatividade, nesse escopo, é um fenômeno psicossocial que 
se manifesta a partir de características dos indivíduos, do ambiente social ou ecossistema e, 
portanto, requer uma abordagem interdisciplinar e sistêmica (ALENCAR et al, 2010). 

A visão contextual da criatividade (AMABILE, 1983, 1996; CKIKSZENTMIHAYI, 
1988, 2007; STERNBERG, 1988; STERNBERG, LUBART, 1991; 1996; 1997), incluindo as 
abordagens voltadas à criatividade organizacional (WOODMAN et al, 1993, FORD, 1996. 
MUMFORD, 2000) traz diversos fatores que se inter-relacionam e influenciam a criatividade 
nos indivíduos, como o trabalho em grupos e equipes, liderança, recursos disponíveis, a 
motivação organizacional, a natureza da atividade e o campo de conhecimento. 

Nota-se, com isso, que o termo criatividade é por vezes utilizado para designar uma 
característica de um indivíduo, ou grupo, um resultado, como uma ideia, solução ou produto, 
ou ainda para definir um processo de desenvolvimento de novas soluções. Essas diferentes 
dimensões foram propostas por Rhodes (1961), sugerindo que o fenômeno da criatividade 
fosse investigado a partir: (i) da pessoa criativa; (ii) do processo de criação; (iii) do produto 
resultante; e (iv) do meio em que o indivíduo é criativamente ativo (ambiente). Na verdade, 
percebe-se que essas dimensões não são aspectos isolados, mas interdependentes quando se 
trata da criatividade.  

Conforme visto na introdução deste trabalho, um dos conceitos mais explorados e 
aceitos é o que define a criatividade como a produção de novas ideias ou soluções, que sejam 
úteis e apropriadas ao contexto, referindo-se tanto ao processo de geração de ideias ou 
resolução de problemas, quanto à ideia ou solução em si (AMABILE, 1983; AMABILE, 
FISCHER, 2009; HENESSEY, AMABILE, 2010; KLAUSEN, 2010; KLIN, TOMIC, 2010; 
LUBART, 2007; STERNBERG, 1988; STERNBERG, LUBART, 1995; WOODMAN et al, 
1993). 

Em uma pesquisa recente sobre definições de criatividade, Sarkar e Chakrabarti (2008) 
analisaram mais de 160 definições e, a partir destas, propuseram que a criatividade é uma 
habilidade ou um processo utilizado por um agente para gerar algo novo e valorável. Valor, 
neste sentido, refere-se à utilidade deste “algo”, que pode ser um problema, uma solução, um 
trabalho, produto, uma descoberta, pensamento, ideia ou avaliação. 

Especificamente, a criatividade projetual é definida como um processo pelo qual um 
agente utiliza sua habilidade para gerar ideias, soluções ou produtos que são novos e úteis 
(SARKAR, CHAKRABARTI, 2008; CHAKRABARTI, 2009). 
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Esta definição sobre a criatividade projetual é relevante para este trabalho e, em 
conjunto com a definição de Tschimmel (2010; 2011), formam o conceito adotado nesta 
investigação para a criatividade. Assim, conforme citado na introdução da tese, a criatividade 
é uma capacidade que todos os sistemas possuem para criar novas complexidades, reordenar 
e estruturar situações, produzindo novos pensamentos, processos, produtos, ideias, ou 
soluções. Somando-se à definição de Sarkar e Chakrabarti (2008), assume-se que que esta 
capacidade envolve um processo, com relação à criatividade em design. 

Esse processo inclui tanto o processo cognitivo do indivíduo quanto os processos de 
projeto, de comunicação e compartilhamento de conhecimento, influenciados pelos fatores 
contextuais da criatividade. Assim, enquanto capacidade cognitiva, a criatividade é passível de 
ser desenvolvida e resulta da interação entre conteúdos semânticos de determinado domínio 
do conhecimento e operações mentais, por meio de procedimentos cognitivos (TSCHIMMEL, 
2010). 

Contudo, algumas pessoas têm ações mais criativas do que outras, devido não apenas às 
suas capacidades cognitivas, mas também às suas relações sistêmicas (TSCHIMMEL, 2010). 
Essas relações sistêmicas compreendem diversos componentes, conforme os fatores 
relacionados à criatividade no contexto social apresentados neste capítulo. 

As interações entre esses, e outros, componentes são muito diversificadas e, quanto mais 
estimulante para a criatividade for cada um dos elementos, maior é a probabilidade do sistema 
produzir uma ação (ou solução) criativa. O sistema compreende o indivíduo, grupo ou 
organização que é capaz de produzir algo novo, promovendo uma evolução cultural. Um 
conceito importante da Teoria de Sistemas é o da emergência. Um sistema criativo é aquele 
do qual emerge as ideias, que são manifestações dos sistemas de conhecimento e surgem como 
resultado da interação dos elementos que compõem o sistema e dos processos que este 
percorre (TSCHIMMEL, 2010; 2011). 

Assim, embora este capítulo tenha como foco as teorias sobre criatividade e os fatores 
relacionados a essa capacidade, esses conceitos auxiliam a compreender a sua definição e a 
distinção de criatividade, processo criativo e pensamento criativo, apresentada na introdução 
da tese. Conforme explicitado, a criatividade é esta capacidade sistêmica de indivíduos, grupos 
e organizações para criar algo novo e valorável, influenciada pelos aspectos do indivíduo, sua 
motivação, e pelos fatores contextuais, que se dá por meio de um processo criativo. O processo 
criativo compreende uma mudança de percepções, novas combinações e a atribuição de 
significados ou aplicações que não foram percebidas anteriormente (ISAKSEN, 
TREFFINGER, 2004). No processo criativo estão incluídos os processos cognitivos do 
pensamento criativo dos indivíduos (STERNBERG, 2000). Esse pensamento pode ser 
estimulado e desenvolvido, aperfeiçoando uma capacidade cognitiva, conforme concordam a 
grande maioria das pesquisas na área (CROPLEY, CROPLEY, 2010; DE BONO, 1975; 
STERNBERG, 2000; TSCHIMMEL, 2010). 

O pensamento criativo do indivíduo, com suas operações cognitivas e conhecimentos 
armazenados, permitem a criação de novas conexões entre ideias. Entretanto, considerando a 
perspectiva contextual e sistêmica, os pensamentos individuais serão também estimulados e 
influenciados por contextos sociais e trabalhos em grupos, nos quais as ideias são construídas 
a partir da expressão e comunicação do pensamento do outro. Este é o foco da presente 
investigação, centrada no processo e no pensamento criativo para a geração de novas ideias, 
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considerando as interações e variáveis que afetam a criatividade. A partir dessas concepções, 
as definições foram sintetizadas e relacionadas na Figura 11. 
 
Figura 11: relações entre os conceitos de criatividade, processo e pensamento criativo. 

 
Elaborado pela autora.  

 
Cabe esclarecer que, para esta pesquisa, considera-se que a criação de algo novo não 

necessariamente precisa se configurar em um produto, embora existam abordagens nesse 
sentido (KLAUSEN, 2010; NEWELL, SHAW, SIMON, 1962) Conforme coloca Tschimmel 
(2010), a criatividade não se exprime apenas quando surge uma nova forma ou um novo 
produto, mas também quando se colocam novas questões, quando se discernem novos 
problemas, se produzem ideias, respostas e soluções desconhecidas. 

Ainda outro aspecto a ressalvar são as avaliações e medidas e criatividade. Teorias que 
abordam a criatividade como uma qualidade de produtos, também trazem sistemáticas de 
avaliação, como Besemer e Treffinger (1981). Mas além desse tipo de avaliação, muitos outros 
testes de criatividade já foram desenvolvidos. Hocevar e Bachelor, por exemplo, (1989, apud 
ALENCAR, FLEITH, BRUNO-FARIA, 2010) analisaram mais de 100 medidas de 
criatividade. Os testes de pensamento criativo são um dos instrumentos mais explorados com 
relação à mensuração da criatividade, tendo Guilford (1950) e Torrance (1976) como 
principais referências. Além dos testes de pensamento, outros instrumentos foram 
desenvolvidos para avaliar estímulos e barreiras à criatividade dos indivíduos, em contextos 
organizacionais e acadêmicos (ALENCAR, BRUNO-FARIA, FLEITH, 2010; MATHISEN, 
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EINARSEN, 2004). Um quadro resumo com alguns destes instrumentos pode ser consultado 
no Apêndice I deste trabalho. Tendo em vista que esse não é o foco da pesquisa, as referências 
constam apenas a título de consulta e revisão. 

Por fim, com base na grande diversidade de estudos relacionados à criatividade, é 
possível perceber que as teorias mais atuais estão centradas em uma visão holística, sistêmica, 
contextual e que envolve multi-níveis, compreendendo diversos fatores que influenciam o 
pensamento criativo dos indivíduos, em grupos, equipes e instituições, seja no âmbito 
organizacional ou acadêmico. Esses fatores compreendem desde o nível neurológico de cada 
pessoa até o contexto social e cultural no qual os indivíduos se inserem e, ao longo do tempo, 
influenciaram inclusive a redefinição do próprio conceito de criatividade. 

Este capítulo, portanto, auxiliou a compreender o termo criatividade, os fatores que a 
influenciam e suas dimensões, obtendo melhor clareza sobre sua relação com o pensamento e 
o processo criativo, foco da investigação e assuntos que serão discutidos nos próximos 
capítulos do trabalho. 
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3. O processo e o pensamento criativo no design 
 
 

3.1 Abordagens e paradigmas de design 
 
Embora esta investigação não tenha o foco em metodologias de projeto, mas sim no processo 
cognitivo que ocorre no processo criativo, bem como nos aspectos ligados aos processos sociais 
– como comunicação, fatores relacionados ao grupo e ao contexto – que afetam o pensamento 
criativo, é importante compreender os paradigmas que orientam a forma de pensar sobre o 
design. Esses paradigmas abordam a natureza do design, trazendo uma visão sobre as 
atividades projetuais e, de acordo com essas abordagens, há métodos, técnicas, e estratégias 
para o processo projetual (e criativo), voltadas ao tipo de problema ou situação do projeto. 

Para que os métodos possam auxiliar o desenvolvimento de projetos, devem conter 
premissas sobre três dimensões das atividades de design: as dinâmicas do processo de design; 
o designer; e o problema de design. Essas três dimensões combinadas podem auxiliar na 
definição de quais métodos e técnicas são mais adequados para serem utilizados em 
determinada situação (DORST, 2003). 

A respeito dos problemas de design, em sua maioria, tem sido conceituados como ill-
structured ou wicked problems (CROSS, 1984), embora teorias mais recentes abordem que 
nem mesmo o termo “problema” projetual deveria ser utilizado, considerando sua referência 
no processo racional de solução de problemas, trazendo o conceito de uma situação 

problemática paradoxal (DORST, 2006). 
Esses pontos de vista sobre a natureza dos problemas estão associadas aos paradigmas 

metodológicos e à própria natureza do design. As teorias apresentam três enfoques principais: 
o primeiro se refere ao design como um processo de resolução de problemas, sob uma visão 
analítica do processo projetual (SIMON, NEWEll, 1971); o segundo traz o design como uma 
prática reflexiva, de acordo com a visão de Schön (2000); e o terceiro que representa uma 
evolução dos modelos anteriores, coloca o design como uma co-evolução do espaço problema-
solução (DORST, CROSS, 2001). Para cada uma dessas abordagens, há também um modo 
diferente de perceber os problemas ou as situações projetuais. 

O principal paradigma da metodologia projetual traz o design como um processo 
racional de resolução de problemas (Rational Problem Solving), a partir da teoria de Simon e 
Newell (1971), fazendo uma referência a um sistema de processamento de informação – o 
solucionador do problema – que é confrontado pela tarefa. A tarefa é definida objetivamente 
pelo solucionador do problema como um ambiente e, assim, o próprio problema de design traz 
em si os elementos que define o “espaço do problema” que precisa ser investigado para 
encontrar a solução projetual. 
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As quatro proposições principais dessa teoria são: apenas algumas características do 
sistema humano de processamento de informação são invariantes ao longo da tarefa e do 
solucionador de problemas; essas características são suficientes para determinar que o 
ambiente da tarefa seja representado como um espaço do problema e a resolução desse 
problema ocorre nesse espaço; a estrutura do ambiente da tarefa determina as estruturas 
possíveis do espaço do problema; e, por fim, a estrutura do espaço do problema determina as 
possíveis estratégias que podem ser utilizadas para solucioná-lo (SIMON, NEWELL, 1971). 

O espaço do problema é a representação do ambiente deste na memória interna do 
indivíduo como um espaço de possíveis situações a serem pesquisadas, a fim de encontrar uma 
situação que corresponda à solução. O ambiente da tarefa, da atividade, é o caminho 
consciente que o indivíduo descreve para o problema real. Já o espaço do problema é a maneira 
que um indivíduo representa a tarefa a fim de trabalhar nela (SIMON, NEWELL, 1971).  

Assim, esse paradigma traz o design como um processo racional, no qual o problema de 
projeto define o espaço (mental) do problema que deve ser investigado na busca de uma 
solução (DORST, 2003). Contudo, esta visão se mostrou muito mais aplicada para problemas 
bem-estruturados e bem-definidos.  

Em As Ciências do Artificial, publicado originalmente em 1969, Simon propôs uma 
ciência do design como uma doutrina sobre o processo de design analítica, parcialmente 
passível de formalização e parcialmente empírica, tendo a matemática, a lógica e os métodos 
algoritmos como modelos. Contudo, posteriormente Simon avançou em sua própria teoria, 
indicando algumas dificuldades na aplicação da abordagem racional de solução de problemas, 
sugerindo que alguns problemas projetuais são ill-structured (mal estruturados), no qual o 
espaço do problema é muito vasto, mal estruturado e mal definido (ill-defined) para ser 
descrito.  

No mesmo período, Rittel e Webber (1973) vão além desta noção sobre os problemas de 
design se caracterizarem por serem mal definidos e mal estruturados, pois possuem poucos 
elementos, restrições, ou princípios em si mesmos. Trazem o conceito de wicked problems, que 
se caracterizam por: não terem uma formulação definitiva; serem de difícil mensuração; não 
haver uma solução projetual definitiva a ser testada; pela impossibilidade de avaliar 
determinada solução como certa ou errada, pois não existe uma única resposta possível; não 
existir um padrão a seguir e, portanto, cada tarefa, cada problema de design é único; existir 
mais de uma explanação apropriada para o problema, e essa explanação depende da 
perspectiva do designer; e não existir um teste científico definitivo para esse tipo de problema. 

De acordo com essa visão de wicked problems, tendo em vista o design como um 
processo complexo em que não há uma única solução correta, mas respostas que são 
condicionadas pela situação e pela experiência, surge a teoria da Pratica Reflexiva, em 1983.  

Essa teoria foi proposta por Donald Schön, e, embora seja possível fazer esta relação 
com o conceito de wicked problems, conforme afirma Dorst (1997), Schön não faz proposições 
sobre os problemas de design, mas se concentra no papel do designer, da atividade e demarca 
as possíveis soluções em um framing de ação. Este frame é a construção de uma perspectiva 
pessoal relacionada às experiências anteriores do designer e com o problema, ou a tarefa, de 
design, que guiará as ações e avaliações do projeto. 

Em sua teoria, Schön (2000) relata que o conhecimento implícito – que não pode ser 
descrito pelo paradigma da racionalidade técnica – é fundamental para orientar ações 
profissionais em campos como o design. Esse conhecimento em ação é de difícil descrição e 
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transmissão. O que pode ser ensinado é a reflexão explícita que guia o desenvolvimento de 
hábitos do conhecimento em ação, o que foi denominado de reflexão na ação (SCHÖN, 2000; 
DORST, 2003). 

Assim, de acordo com essa abordagem, as atividades do processo de design envolvem 
uma reflexão prática conforme as características de cada problema projetual, a personalidade 
do designer e sua visão de mundo. O processo de reflexão na ação se refere justamente ao ato 
de refletir durante o desenvolvimento projetual, sobre os fatores relevantes a serem 
considerados no design, o frame que orienta o desenvolvimento do processo projetual, a 
experimentação de ações e a avaliação da solução. Por isso, não se trata de um problema 
específico que o designer deve solucionar da melhor forma possível, mas sim de uma tarefa 
que o designer interpreta e trabalha em seu desenvolvimento (TSCHIMMEL, 2010). 

Pela teoria da prática reflexiva, há a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão 
sobre a reflexão na ação. A primeira ocorre durante a prática e, assim, permite que o processo 
do “fazer” seja modificado durante a ação. A segunda ocorre depois do acontecimento da 
prática, analisando os fatos fora do contexto e, desse modo, permite a tomada de consciência 
sobre o conhecimento tácito utilizado. A terceira auxilia o profissional em seu 
desenvolvimento e na construção de sua forma de conhecer, refletindo sobre o que aconteceu, 
os significados atribuídos e quais outros significados podem haver no que ocorreu (SCHÖN, 
2000). 

Com isso, a partir da observação da prática profissional, a conversa reflexiva que ocorre 
durante a ação entre os participantes é o centro da reflexão sobre a prática, o que pode 
contribuir para a tomada de decisão, a compreensão e a troca de experiências. A reflexão está 
associada à forma com a qual se lida com os problemas (ou tarefas) práticas, com a incerteza 
e abertura a novas hipóteses, descobrindo novos caminhos e soluções (SCHÖN, 2000; 
DORIGON, ROMANOWSKI, 2008). 

Porém, uma crítica trazida por Dorst (2003) é que Schön parece ignorar a estrutura 
inicial que as tarefas e soluções de design podem ter e, assim, as descrições das atividades 
projetuais neste paradigma não podem se beneficiar de qualquer estrutura que possa estar 
presente na tarefa de design. 

O que está presente nesta teoria é que o designer, baseado em sua percepção subjetiva 
da realidade do projeto, constrói a sua própria realidade e essa influenciará todo o processo. A 
tarefa será, então, estruturada e redefinida pelo designer, que reflete sobre suas próprias ações 
e soluções, proporcionando um processo de aprendizagem (TSCHIMMEL, 2010). 
Claramente, o paradigma da pratica reflexiva é totalmente diferente do paradigma racional de 
problemas. A resolução racional de problemas é baseada no positivismo e o da reflexão na ação 
é de natureza fenomenológica. São abordagens opostas e, posteriormente, algumas tentativas 
em reduzir a distância entre ambos surgiram, como a hermenêutica (DORST, 2003). 

Uma concepção importante nesse sentido é que a interpretação do conhecimento, em 
uma atividade projetual, é dualística: um problema de design já traz em si mesmo alguns 
elementos, exigindo uma interpretação objetiva; e, por outro lado, exige uma interpretação 
subjetiva, com uma atribuição de valor. Assim, a decisão se uma parte da atividade de design 
envolverá uma interpretação mais objetiva ou subjetiva cabe ao designer trabalhando no 
problema de design. As atividades de design nas quais uma interpretação objetiva 
desempenha um papel principal são bem descritas pelo paradigma de solução racional de 
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problemas. Atividades que envolvem interpretação subjetiva são mais facilmente descritas 
pelo paradigma da prática reflexiva (DORST, 2003).  

De acordo com essa visão dualística, surge a concepção de undeterminated problems. 

Os problemas indeterminados são um tipo de problema de design caracterizado pela sua 
abertura e impossibilidade de seguir um único caminho racional para a solução. Nessa visão, 
Dorst (2003) aponta que grande parte dos problemas de design são caracterizados tanto por 
fatos determinados inicialmente, quanto por situações indeterminadas que serão definidas ao 
longo do processo projetual e, ainda, por elementos que serão determinados pelo estilo de 
trabalho do designer, da equipe ou da empresa. 

Com esses fundamentos, Dorst (1997) afirma que a tarefa de design e a solução projetual 
são desenvolvidas em um processo de dependência um do outro e, com isso, surgiu a 
proposição de um novo paradigma, que coloca o design como uma co-evolução do problema e 
solução (DORST, CROSS, 2001). 

Baseados em estudos empíricos com análise de protocolo, Dorst e Cross (2001) 
observaram que os designers não tratam a tarefa projetual como uma entidade objetiva, ou 
seja, como um problema de design fechado, mas interpretam a tarefa de formas diferentes, de 
acordo com o seu ambiente de projeto, recursos e capacidades. Assim, o designer decide o que 
e quando fazer com base em suas percepções e em sua construção da tarefa, que inclui o 
problema, a situação e os recursos disponíveis, além dos objetivos projetuais definidos pelo 
próprio designer. A criatividade no design é influenciada por todos esses fatores. 

Desse modo, o processo de desenvolvimento de uma solução projetual, corresponde a 
um desenvolvimento e refinamento simultâneo da reformulação do problema e das ideias para 
sua solução, com uma iteração constante da análise, síntese e avaliação processual entre os 
dois espaços: do problema e da solução (DORST, CROSS, 2001). 

Os designers iniciam explorando um espaço do problema e descobrem uma estrutura 
parcial para o problema, que então é empregada para iniciar uma estrutura parcial da solução. 
Essa última é utilizada para gerar algumas ideias e conceitos e então desenvolver a estrutura 
parcial da solução, que é transferida de volta ao espaço do problema e, novamente, consideram 
as implicações e ampliam a estrutura do problema (Figura 12). Assim, de acordo com Cross 
(2006), mais do que um “salto” criativo do problema para a solução, o que ocorre é uma “ponte” 
entre esses espaços por meio da identificação de um conceito-chave. Ou seja, essa “ponte” é 
uma ideia central que envolve tanto a interpretação do problema quanto uma proposta para a 
solução. 

A partir da abordagem de co-evolução do problema-solução, diferentes estratégias 
podem ser adotadas pelos designers, orientada ao espaço do problema ou ao espaço da solução. 
Na primeira, o designer formula a estrutura parcial do espaço do problema e então transfere 
essa estrutura para o espaço da solução, desenvolvendo ambos em paralelo. Há casos também 
em que o designer primeiro identifica uma estrutura parcial no espaço da solução, como uma 
configuração preferida, e então a utiliza para estruturar o espaço do problema (LAWSON, 
1986; KRUGER, CROSS, 2006). 
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Figura 12: Modelo de co-evolução do problema e solução. 

  
 
Fonte: Dorst e Cross (2001). Adaptado pela autora. 

 
Nesse sentido, Kruger e Cross (2006) identificaram e definiram quatro estratégias de design: 

• Design orientado ao problema: o designer foca no problema e usa a informação 
e o conhecimento que são estritamente necessários para solucioná-lo. A ênfase 
reside na definição deste problema para encontrar uma solução possível. 

• Design orientado à solução: o designer foca na geração de soluções e apenas 
obtém a informação que é necessária para melhor desenvolver uma solução. A 
ênfase reside nessa geração e pouco tempo é destinado para a definição do 
problema, que pode ser reformulado para se adequar à solução; 

• Design orientado à informação: o designer foca na obtenção da informação de 
fontes externas e desenvolve a solução projetual com base nessa informação; 

• Design orientado ao conhecimento: o foco está no uso do conhecimento 
estruturado e pessoal, e o designer desenvolve a solução com base nesse 
conhecimento, buscando o mínimo de informação de fontes externas. 
 

As diferenças entre os processos de design e seus resultados são consequências da 
aplicação do conhecimento estratégico (o conhecimento das estratégias de design e de como 
aplica-las no processo).  Além disso, durante o processo, as atividades são alternadas. Embora 
exista uma sequência de procedimentos, há também uma iteração, sobretudo entre a obtenção 
de dados e identificação de requisitos, bem como entre os estágios de síntese e avaliação. 
Contudo, tanto as estratégias de orientação ao problema e à solução usam menos iterações que 
as estratégias orientadas à informação e ao conhecimento. 
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A abordagem de co-evolução do problema-solução vem sendo pesquisada no 
detalhamento de como ocorrem essas interações e iterações, bem como no funcionamento 
desse processo em um âmbito colaborativo, envolvendo o designer, o cliente e seus processos 
de comunicação (SMULDERS, REYMEN, DORST, 2009). 

Com essas concepções, a própria noção de design problem passa a ser questionada.  
Amparado na conclusão que o problema projetual, em geral, não é reconhecível em um ponto 
específico do processo de design, que ele está envolvido em todo o processo de design e que as 
conotações dos muitos conceitos que são utilizadas para descrever um problema projetual 
mudam com o processo, Dorst (2006), traz a definição de situações paradoxais para definir a 
natureza da reação problemática do pensamento projetual.  

Paradoxo é usado como o senso de uma afirmação que consiste de duas ou mais 
afirmações conflitantes, uma oposição real de visões ou requisitos, que requer uma redefinição 
da situação problemática (e não apenas do problema) a fim de criar uma solução. A criação de 
soluções para uma situação projetual paradoxal requer o desenvolvimento e a redefinição da 
própria situação (DORST, 2006). 

As afirmações elementares que compõem o paradoxo, e os pontos de vista e maneiras 
de pensar que demarcam essas afirmações, são descritas como discursos. Os discursos podem 
ser as disciplinas relacionadas ao design, como estética, ergonomia, tecnologia, bem como 
serem parte de uma situação projetual pelo papel e sistemas de valor de diferentes stakeholders 
envolvidos no projeto. A criação de uma solução para a situação paradoxal, assim, também se 
torna um processo social (DORST, 2006). 

Desse modo, o designer em sua situação problemática paradoxal precisa realizar um 
projeto que conecte diferentes discursos. A partir de uma clara compreensão das formas de 
pensamento em diferentes discursos e sobre experiências anteriores com situações paradoxais, 
os designers criam um framework no qual uma solução é possível para a situação paradoxal 
em questão. A situação problemática paradoxal trabalha como um gatilho para a imaginação 
criativa e como um contexto para a avaliação do projeto. Para a solução ser considerada uma 
solução, é preciso, ainda, que seja reconhecida como tal nos contextos de todos os discursos 
relevantes (deve ser aceita por todos os stakeholders relevantes) (DORST, 2006). 

Por isso, não há uma representação completa do problema projetual na mente do 
designer, mas sim uma rede de conexões que o indivíduo considera enquanto lida com uma 
situação projetual. E a forma como o designer lida com essa situação depende do nível de 
experiência que possui no domínio da tarefa projetual. Hubert Dreyfus (2003), distingue cinco 
categorias em relação à experiência do designer: 

• Novatos: consideram as características objetivas da situação e procuram seguir 
regras para lidar com o problema; 

• Iniciantes: os aspectos situacionais são importantes, há uma sensibilidade 
maior para exceções às regras para lidar com o problema; 

• Competentes: selecionam elementos que são relevantes em uma situação, 
escolhem um plano para traçar objetivos a partir de um alto envolvimento com 
a situação projetual, visualizando oportunidades, e possuem envolvimento 
emocional, um sentimento de responsabilidade com a atividade; o processo de 
solução de problema é caracterizado por tentativa e erro e há uma clara 
necessidade de aprendizado e reflexão; 



71 

• Proficientes: veem imediatamente as questões mais importantes e o plano 
adequado para a tarefa, e então raciocinam sobre o que fazer; 

• Especialista: responde a uma situação específica intuitivamente, 
desempenhando uma ação apropriada. 

 
Assim, o nível de experiência relaciona-se com a escolha do paradigma que poderá 

apoiar os processos de design. Por exemplo, o comportamento nos primeiros níveis sugere 
uma abordagem racional para a resolução de problemas, enquanto níveis mais experientes 
estão mais próximos da prática reflexiva (DORST, 2006). 

Porém, cabem algumas considerações neste ponto: a experiência está condicionada ao 
tipo de projeto, pois um indivíduo pode ter diferentes níveis de experiência de acordo com as 
atividades; embora as ações intuitivas sejam relatadas nos níveis de maior experiência, 
considera-se que essas ações na verdade são frutos de um conhecimento acumulado e de 
formas de pensamento e de processo que já fazem parte do domínio do designer; e, por fim, 
mesmo que diferentes paradigmas possam ser mais adequados a determinados níveis de 
experiência, conforme discutido anteriormente, em uma mesma atividade haverá momentos 
mais objetivos e mais subjetivos. Assim, mesmo em um designer com pouca experiência, 
abordagens como a prática reflexiva e a co-evolução são válidas, mas podem exigir mais 
momentos de análise racional do problema. 

Alinhado com a perspectiva da situação problemática projetual e reconhecendo o design 
como um processo social, de interações e iterações, com relevância para o frame do designer, 
que inclui suas experiências e as estratégias que adota, surge ainda o paradigma da 
emergência. Essa abordagem une, de certo modo, os paradigmas da prática-reflexiva e da co-
evolução do problema solução, caracterizada por uma perspectiva pluralística e holística 
(KOSKINEN, ZIMMERMAN, BINDER, REDSTRÖM, WENSVEEN, 2001; TSCHIMMEL, 
2010).  

De acordo com o paradigma da emergência (KOSKINENet al, 2001; TSCHIMMEL, 
2010), na medida em que os problemas de design se encontram em situações mal estruturadas, 
eles apenas podem ser resolvidos de forma evolutiva. A situação problemática é visualizada, 
então, como um sistema, com todos os grupos de interesse envolvidos, para analisar e 
identificar as relações entre as partes e os fatores de influência. Dessa forma, o design visto sob 
esse enfoque corresponde ao paradigma de co-evolução de problema-solução e da prática 
reflexiva, pois através da atuação conjunta de elementos dos diversos subsistemas 
relacionados, o sistema do design atua de modo que a síntese criativa ocorre através do 
framing da rede de relações do projeto: 
 
 Em vez de aspirar a uma solução ótima do problema, o designer procura, 

num universo infinito de possibilidades, uma solução que emerge num 
determinado momento no curso de um processo autopoiético e que, no 
âmbito de uma rede de fatores e relações, lhe parece a mais adequada e 
inovadora. Pois num processo de design não existe nem a forma perfeita 
nem um “pensar até o fim” ou o final de um processo. Existem apenas 
tentativas de solução e possibilidades de alargamento e melhoramento. 
Resumindo, podemos afirmar que ao considerar o processo de design 
como um processo não-linear, auto organizativo e interativo se reúnem 
os modelos da Prática Reflexiva, da Co-evolção de Problema e Solução e 
a abordagem sistêmica num único paradigma: o paradigma da 



72 

emergência. Para a prática do design, esta nossa conclusão significa que 
qualquer um destes modelos fundamentados na emergência pode ser 
considerado valido para elucidação e entendimento do processo de 
design (TSCHIMMEL, 2010, p.282). 

 
 

Uma síntese dos paradigmas e das teorias sobre os problemas de design pode ser 
visualizada na Figura 13.  Percebe-se que, embora todos ainda coexistam, há uma evolução 
sobre a forma de pensar a natureza do design e das situações com as quais se lidam nos 
projetos. Embora tanto a análise racional, quanto a reflexão e uma perspectiva sistêmica e 
iterativa sejam necessárias, dependendo do momento, da tarefa e da experiência do designer, 
conforme já relatado, entende-se que em sua maior parte, assim que a situação inicial do 
projeto evolui e ganha complexidade, o paradigma da emergência pode ser considerado o 
modelo mais adequado ao processo atual de design (TSCHIMMEL, 2010). 

De acordo com essa perspectiva, os padrões de resolução de problemas no design são 
mais determinados pelo raciocínio heurístico e situacional do que pelo pensamento analítico 
e racionalista. Por isso, modelos processuais que venham a ser desenvolvidos, nesse escopo, 
não devem ser mais do que frameworks para auxiliar equipes de projeto a passarem por seus 
próprios processos criativos e de aprendizagem (KRÖPER et al, 2011). 
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Figura 13: Paradigmas e Problemas de Design. 

 
Elaborado pela autora.
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3.2. O processo criativo projetual 
 
Apesar de, muitas vezes, o processo criativo ser visto como uma etapa do processo projetual, 
em uma fase específica em que é necessário gerar ideias para uma solução, o design é em si 
uma atividade criativa, de acordo com os diversos conceitos já apresentados neste trabalho, e 
o processo de projeto faz parte de um processo criativo, que ocorre em uma rede de relações 
entre diversos elementos, de acordo com a perspectiva sistêmica da criatvidade, para a criação 
de novas ideias (CSIKSZENTMIHALY, 2003). 

Portanto, reduzir o processo criativo a apenas um momento específico no projeto não 
parece alinhado com os paradigmas mais atuais relatados anteriormente e com a própria 
natureza do design.  

Entretanto, quando se trata da representação do processo criativo é curioso notar que a 
maioria dos modelos trazem uma sequência linear de fases, muito similar, inclusive aos 
modelos do processo projetual, sobretudo àqueles ligados ao paradigma racional de resolução 
de problemas. 

Essa afirmação pode ser constatada no estudo de Howard et al (2008), que compara os 
modelos de processos de engineering design com os modelos de processos criativos da 
psicologia, verificando as similaridades e propondo uma integração entre estes. Os autores 
argumentam que, embora muitas formas de representação desses processos tenham sido 
desenvolvidas, o modelo linear de fases é o mais recorrente em ambos os domínios. 

Nesse estudo, foram analisados 23 modelos de engineering design. Não é objetivo deste 
trabalho detalhar estes modelos, tendo em vista que podem ser visualizados no trabalho 
original (Howard et al, 2008). Aqui, cabe ressaltar que os processos foram comparados em 6 
fases genéricas: estabelecimento de uma necessidade inicial, fase analítica, fase conceitual, 
desenvolvimento, detalhamento e implementação. Conforme afirmam os autores, esses 
modelos tradicionais do processo de design são eficientes para ensinar novos designers e 
gerenciar o processo projetual, mas são falhos na representação do processo criativo, 
sobretudo pelo modo idealista como são retratados.  

Já o processo criativo foi comparado a partir de 19 modelos e, mesmo pela perspectiva 
da psicologia, a forma predominante de representação é uma sequência de passos lineares 
(Howard et al, 2008). Um dos modelos de processos mais antigos e referenciados é o desenho 
do processo em 4 fases (preparação, incubação, iluminação e verificação) realizado por 
Graham Wallas (1858-1932), na publicação Art of Thought, em 1926. 

Alguns dos principais modelos clássicos do processo criativo podem ser visualizados em 
um quadro-resumo (Quadro 2) neste trabalho, adaptado de Gomes (2004). Contudo, esse tipo 
de processo não detalha o modo como surge a ideia e, de acordo com Howard et al (2008), há 
modelos mais recentes que procuram explicar a emergência das ideias através de um processo 
consciente que conecta diferentes matrizes de pensamento, similar ao conceito de Amábile 
(1983). 
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Quadro 2: Fases do processo criativo. 
 

Joseph 
Rossman 

(1931) 

Observa-
ção de 
uma 
necessi-
dade ou 
dificulda-
de 

Análise da 
necessi-
dade 

Pesquisa 
de 
informa-
ção 

Formula-
ção de 
Soluções 

Análise 
crítica 

Nasci-
mento de 
novas 
ideias 

Experi-
mentação 
e testes 

James W. 
Young 
(1940) 

Organi-
zação do 
material 

Assimila-
ção do 
material na 
mente 

Incubação Nascimen-
to da ideia 

Desenvol-
vimento da 
utilidade 

  

John Dewey 

(1953) 

Sugestão Intelectua-
lização 

Hipóteses Raciocínio Testagem   

Alex Osborn 
(1957) 

Orienta-
ção 

(identifi-
car o 
problema) 

Preparação 
(coletar 
dados) 

Análise 
(seleção 
do 
material) 

Hipóteses 
(ideias 
alter-
nativas) 

Incubação Síntese Verifica-
ção 

John W. 
Haefele 
(1962) 

Prepara-
ção 

Incubação Ilumina-
ção 

Verificação    

George 
Kneller 
(1965) 

Apreen-
são 

Preparação Incubação Iluminação Verificação   

Roberto 
Duailibi e 

Harry 
Simonsen 
Jr. (1971) 

Identifi-
cação 

Preparação Incubação Esquenta-
mento 

Iluminação Elabora-
ção 

Verifica-
ção 

Mike Baxter 
(1998) 

Inspira-
ção inicial 

Preparação Incubação Iluminação Verificação   

 

 

O que se torna relevante ressaltar é que, nesse estudo (Howard et al, 2008), ao comparar 
os processos de design e criativos, os autores identificam que a primeira similaridade está na 
necessidade inicial de informações. Já a principal diferença está nas fases conceituais e de 
desenvolvimento projetuais, que parecem ambas conter as três fases do processo criativo: 
análise, geração e síntese. A partir disso, a investigação de Howard et al traz um framework 
que integra as fases do processo de projeto com os estágios do processo criativo, tendo como 
base o modelo de Gero (2004). Aqui, cabe resumir a relação entre as fases do design com a 
natureza das atividades do processo criativo que foram propostas, conforme o Quadro 3.  

Importante notar que a Análise (no processo criativo) não aparece relacionada a 
nenhuma fase do processo projetual porque é considerada central neste modelo, 
representando a interpretação contínua e o uso de informação ao longo de todo o processo 
criativo. Além disso, é possível reiterar, a partir desta proposição, que o processo criativo 
ocorre continuamente através  das etapas do processo de design, afirmação essa que condiz 
com o paradigma da emergência – co-evolução problema-solução e prática reflexiva. 
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Quadro 3: integração das fases do design com as fases do processo criativo. 
 

Operações/Fases do DesignOperações/Fases do DesignOperações/Fases do DesignOperações/Fases do Design    Natureza das atividades do processo criativoNatureza das atividades do processo criativoNatureza das atividades do processo criativoNatureza das atividades do processo criativo    

FormulaçãoFormulaçãoFormulaçãoFormulação Geração 

SínteseSínteseSínteseSíntese Geração 

AnáliseAnáliseAnáliseAnálise Avaliação 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação Avaliação 

DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação Não se aplica 

ReformuReformuReformuReformulaçãolaçãolaçãolação 
(quando necessário)(quando necessário)(quando necessário)(quando necessário) 

Geração 

 
Adaptado de Howard et al. 

 
Outro aspecto relevante é que o momento de incubação, frequentemente citado nos 

modelos de processo criativo, não consta neste framework, talvez por não contemplar uma 
operação, uma atividade prática relacionada ao processo de design. Contudo, observa-se que 
a incubação poderia estar presente continuamente no processo, permitindo um 
distanciamento do projeto e uma posterior reflexão crítica, entre os momentos de geração e 
avaliação, por exemplo. A incubação é um período durante o qual o indivíduo afasta seu 
pensamento sobre o problema, frequentemente por haver um impasse na sua resolução. Pode 
envoler um processo automátio na memória, um esquecimento passivo de detalhes do 
problema ou de ideias que não funcionam, voltando a atenção para o acaso e uso de “pistas” 
do ambiente, ou ainda um pensamento associativo através de um porcesso de combinação 
aleatório ou dirigido (LUBART, 2001; OLTON, 1979; SMITH, DODDS, 1999). 

Embora os processos representados no Quadro 3 e o estudo de Howard et al (2008) 
sejam apenas alguns exemplos em relação ao processo criativo, e ao processo criativo no 
processo projetual, a grande maioria das pesquisas e dos modelos nessa área se assemelham a 
essas estruturas (preparação, incubação, iluminação, verficação / análise, geração/síntese, 
avaliação, implementação), Lubart (2001) traz uma revisão bastante completa sobre 
publicações e modelos referentes ao processo criativo, ratificando esta afirmação. 

Alguns trabalhos também propõem o processo criativo como um conjunto de diversos 
subprocessos envolvidos. Mumford et al (2001) propõem, por exemplo, uma sequência da 
construção do problema, decodificação da informação, categorização das informações 
relevantes; especificação das melhores categorias encontradas; combinação e reorganização 
para encontrar novas soluções; avaliação da ideia; implementação e monitoramento. Cada um 
desses processos, por sua vez, envolve uma série de subprocessos, como, por exemplo, 
combinação e reorganização incluem analogias e processos de pensamento divergente 
(MUMFORD et al, 1991; LUBART, 2001). Este exemplo assemelha-se com os próprios 
modelos de processo de design. 

Evidentemente os quadros teóricos são relevantes para a compreensão do processo, mas 
não se pode seguir estritamente uma sequencia, pois o processo criativo não é linear. É possível 
avaçar e retroceder, repetir, suprimir, ou realizar esses momentos do processo criativo de 



78 

modo simultâneo. Vários autores propõem os processos criativos em ciclos e sequências 
dinâmicas e, além disso, esses processos podem variar conforme o tipo de tarefa, do domínio 
específico e de características dos indivíduos, havendo diversos caminhos para resolver a 
mesma situação problemática (BASADUR et al, 2000; LUBART, 2001). 

Um modelo cíclico para o processo criativo que mostrou-se relevante para este trabalho 
por tratar de uma pesquisa sobre o processo colaborativo criativo em equipes de design foi 
desenvolvido por Lerdahl (2001). 

Neste modelo (Figura 14), o proesso criativo é visualizado como um movimento cíclico 
através da ordem e do caos, da divergência e convergência, propiciando um crescimento e 
evolução contínuos. O processo é conduzido por uma intenção ou propósito incial como um 
ponto de partida e pelo rompimento do conhecimento, ordem e compreensão existentes. 
Sugere-se que os designers, ou os criadores, precisam passar por uma fase de caos para ser 
capaz de criar uma nova ordem e que novos conhecimentos e ideias terão sua fundamentação 
a partir de conhecimentos e ideias existentes, formulados em novas combinações. O designer 
precisa romper a fixação mental no processo criativo para desenvolver novas ideias e, de 
acordo com essa perspectiva, o conhecimento é algo em constante mudança e evolução 
(LERDAHL, 2001). 

 
Figura 14: modelo conceitual para o processo criativo. 

 
Fonte: Lerdahl (2001). Adaptado pela autora. 
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Assim, partindo de uma ordem inicial e de uma estagnação, os criadores sentem-se 
desconfortáveis com determinada situação, o que provoca a ruptura com a situação e o 
conhecimento existente. Os indivíduos seguem através de um processo divergente e 
distanciam-se da situação atual, passando por um momento caótico, aparentemente sem 
ordem e relações, até chegarem a uma fase convergente, na qual novos conhecimentos são 
relacionados e organizados até se cristalizarem. Então, ocorre o insight, quando todas as 
partes são novamente relacionadas e ganham sentido no processo, gerando um momento 
confortável e estável, até que uma nova ordem seja questionada (LERDAHL, 2001). 

O grau de crescimento e evolução do conhecimento gerado pelo processo criativo será 
determinado em grande parte pela reflexão que é feita pelo designer ou pela equipe de projeto 
durante esse processo (reflexão-na-ação). Além disso, no centro do modelo está o propósito, 
que enfatiza a questão motivacional como um fator crucial no direcionamento do processo, 
incluindo, assim, algumas teorias abordadas anteriormente nesta investigação.  

De acordo com o autor, este modelo pode auxiliar uma equipe de projeto a se tornar 
mais consciente de onde estão no processo e melhor compreender as diferentes fases que eles 
percorrem. Uma equipe irá percorrer esse processo várias vezes durante o desenvolvimento de 
um projeto e tomando o desconforto e o caos como momentos inerentes ao processo criativo, 
os indivíduos podem ser mais tolerantes e aceitar essas fases como experiências válidas 
(LERDAHL, 2001). 

Importante também é destacar que no trabalho de Lerdahl (2001), esse processo 
criativo no processo projetual ocorre tendo em vista uma abordagem dialética do design 
(Figura 15), pela qual opostos complementares como intuição e conhecimento, possibilidades 
e limitações, fantasia e realidade, são condições necessárias para a atividade.  

No começo da atividade projetual, pode ser útil iniciar pelo estímulo à fantasia, 
encontrando associações e buscando uma abordagem diferente. Após esse momento, há a 
concentração nos detalhes, restrições e especificações, em um processo convergente. Mas 
também é importante ter atenção ao outro lado do modelo no começo do processo, para estar 
atualizado com as soluções existentes e conhecimentos da área, como um ponto de referência 
para o projeto e, então, fazer abstrações a partir deste contexto. Da mesma forma, na fase 
analítica do processo é importante utilizar a intuição, mantendo a visão holística no projeto. 
Assim, por exemplo, enquanto é preciso um método para ser possível improvisar no processo 
de design, também sem improviso e fantasia os conceitos não tomam forma no projeto 
(LERDAHL, 2001). 

Observa-se que este modelo alinha-se não apenas com o paradigma da prática reflexiva, 
mas também com a co-evolução do problema solução, em um processo de ordem e caos, e com 
a visão de situação paradoxal no projeto, abordagens detalhadas anteriormente e condizentes 
com a perspectiva desta tese. Os modelos, de acordo com Dorst (1995), são bases para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e ferramentas para apoiar o processo de 
design, para melhorar o ensino na área, e a própria compreensão sobre como ocorrem os 
processos e, por isso, são relevantes neste trabalho. 

Essa visão dialética do processo criativo e do design reafirma aspectos relevantes, como 
a coexistência de racionalidade, reflexão e co-evolução, e com isso, a necessidade 
complementar de métodos racionais intuitivos no processo criativo. A dificuldade em usar a 
racionalidade no projeto é que ela pode conduzir a falsas certezas que distanciam a 
imaginação. Mas a racionalidade não deve ser utilizada para refutar novas ideias, e sim para 
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apoiá-las, ampliando as percepções iniciais e visualizando o problema sob novas perspectivas, 
ao contrário de ficar preso em um quadro de referências que supostamente incluiria tudo, mas 
não o faz. A função dos métodos racionais de design é permitir que as pessoas se tornem 
apenas suficientemente informadas para, de forma intuitiva, adquirir uma percepção mais 
ampla e promissora dos espaços do problema e da solução (JONES, 2006)  
 
Figura 15: modelo conceitual para o design em tensão dialética. 

 
Fonte: Lerdahl, 2001. Adaptado pela autora. 

 
Assim, combinar racionalidade e intuição é explorar a interdependência de problemas 

e soluções, e encontrar os níveis de abstração e concretude que descrevem a realidade existente 
e a nova realidade que pode ser trazida à existência. Se o objetivo é inovar, de acordo com 
Jones (2006), é preciso criar tanto certezas sobre o que deve ser melhorado, quanto incertezas 
(ou ideias alargadas) sobre o que poderia substituir o cenário atual. 

Os métodos intuitivos devem, assim, apoiar o desenvolvimento processual, evitando 
pensamentos estereotipados. A adoção desses métodos e técnicas em grupo deve considerar as 
características de personalidade dos membros da equipe, a motivação no projeto e a 
constituição do grupo, mas poderá auxilia a trazer diferentes perspectivas para o projeto, 
mesmo que isso gere conflitos a serem resolvidos pela equipe. Por isso, concomitantemente, 
os processos de comunicação entre a equipe também serão fundamentais, considerando, por 
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exemplo, os resultados visuais gerados pelos métodos intuitivos como meios para apoiar essa 
comunicação (DIVITNI, LIPPE, SCHJETNE, 2004; TSCHIMMEL, 2010). 

Os estados emocionais e os sentimentos das pessoas envolvidas no projeto também 
serão determinantes para seus processos mentais. A criação de algo novo exige fluxo de 
pensamento, flexibilidade e uma interligação de informações, o que só pode ser obtido por 
meio de processos mentais, em conjunto com uma estimulação intuitiva e com a inquietude 
intelectual provocada pelos sentimentos. Assim, os dualismos se fundem em novas unidades 
e, com isso, o design caracteriza-se por incluir estratégias de ação racionais e o pensamento 
intuitivo, influenciado pelos sentimentos (TSCHIMMEL, 2010). 

Esses assuntos levam aos subprocessos do processo criativo: aos processos que fazem 
parte do pensamento criativo do indivíduo, e como estes se inserem nestes modelos de criação, 
o que os influencia e os mecanismos e estratégias que podem contribuir para a sua fluência.  

Com base na revisão apresentada neste tópico, concorda-se que o processo criativo é 
uma interação entre caos e ordem que irá permitir o surgimento de algo novo. Essa interação 
incide em pensamento divergente e convergente, em análise, síntese e acontecimentos casuais 
que são experimentados como significativos (TSCHIMMEL, 2010). Neste processo, os 
indivíduos usam as suas habilidades e desenvolvem novas de acordo com as demandas e o tipo 
de atividade (ROBINSON, 2012). Essas habilidades envolvem, em grande parte, 
procedimentos cognitivos que irão permitir a reestruturação de elementos e a criação de novas 
combinações para a geração de uma ideia ou solução em determinado domínio. 

Além do paradigma da emergência, da situação problemática e da visão dialética da 
atividade de design, da relevância de momentos comuns aos processos criativos, como análise, 
geração, incubação e avaliação, os modelos abordados aqui também salientam a importância 
de uma reorganização de conhecimentos, dentro de um processo de ordem e caos, com 
subprocessos de combinação, associação, dentre outros, que fazem parte do pensamento 
criativo. Sendo assim, compreender quais são os subprocessos do pensamento criativo, e como 
eles atuam no processo criativo projetual pode auxiliar a buscar estratégias e mecanismos para 
desenvolvê-los e facilitar a criação de novas ideias e soluções. 

 
 

 
3.3 O pensamento criativo no design 
 

3.3.1 Teorias sobre o pensamento criativo 
 

Muitas são as denominações e os conceitos que buscam definir o pensamento criativo. Uma 
das distinções mais relevantes nesse âmbito é o modelo de pensamento humano proposto por 
Guilford (1967) no final dos anos 1940, que trouxe os conceitos de pensamento convergente e 
divergente. 

O pensamento convergente é em grande parte mensurado pelos testes de inteligência 
tradicionais e exige respostas únicas e corretas a problemas bem definidos. A pessoa deve 
recordar, reconhecer e resolver, mas não necessariamente inventar ou explorar. O pensamento 
convergente está relacionado com os processos lógicos, com a racionalidade e a dedução 
(KNELLER, 1971). 
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Já o pensamento divergente, ao contrário, rompe com os padrões mentais para buscar 
novas conexões e encontrar soluções inusitadas, movendo-se em várias direções à procura de 
uma resposta e, assim, produz uma gama de possíveis soluções adequadas ao problema. É uma 
forma de pensar relacionada à emoção e à intuição, e possui como parâmetros as 
características já apresentadas anteriormente neste trabalho: flexibilidade, fluência, 
originalidade e capacidade de elaboração de ideias (GUILFORD, 1967; KNELLER, 1978; 
KOWALTOWSKI et al, 2010; MARÍN IBAÑEZ, DE LA TORRE, 1991; TORRANCE, 1969). 

Assim, o pensamento divergente é uma habilidade cognitiva que produz diversas ideias, 
gerando muitas respostas ou soluções possíveis a um determinado problema (RUNCO, 1986; 
AMABILE, 1996). Contudo, embora o pensamento divergente tenha sido tomado como 
sinônimo para o pensamento criativo, sabe-se hoje que a criatividade, inclusive no processo 
projetual, depende de um fluxo entre convergência e divergência, envolvendo processos 
lógicos e intuitivos, heurísticos e sistemáticos. 

Esse conceito de pensamento divergente e convergente assemelha-se às definições de 
pensamento (ou sistema) do tipo 1, rápido e intuitivo, e do tipo 2, lógico e deliberativo 
(KAHNEMAN, 2012; ALLEN, THOMAS, 2011). De acordo com a pesquisa de Allen e Thomas 
(2011), ambos os tipos de pensamento são ativos em todos os estágios do processo criativo, 
com uma possível exceção no período de incubação, no qual o pensamento do tipo 1 pode ser 
o único responsável. Além disso, o pensamento criativo trabalha com processos simultâneos 
entre os tipos 1 e 2, o que leva à compreensão de que o indivíduo não finaliza completamente 
um estágio do processo criativo para iniciar outro.  

Semelhante a essas definições está o conceito de pensamento lateral e pensamento 
vertical (DE BONO, 1990).  O pensamento vertical é seletivo e linear, selecionando um 
caminho a partir da exclusão de outros, a fim de escolher o mais promissor para a solução de 
um problema. É um tipo de pensamento analítico e sequencial. Já o pensamento lateral é 
generativo busca abrir novas possibilidades, criando tantas alternativas quanto forem 
possíveis. É um pensamento não-sequencial, que procura reestruturar padrões a partir de 
novas influências. São processos de pensamentos complementares: enquanto o lateral é útil 
para gerar ideias, o vertical é útil para desenvolvê-las (DE BONO, 1990).  

A partir desses conceitos, percebe-se que, assim como o processo criativo ocorre em 
constantes de análise e síntese, em uma co-evolução entre problema e solução, o processo de 
design em uma dialética de caos e ordem, os processos de pensamento criativo também 
ocorrem entre dois opostos complementares, como divergência-convergência, intuitivo-
lógico, lateral-vertical. Essa dualidade envolve também subprocessos, como combinação, 
estruturação e reestruturação, e a conjugação destes é fundamental para a criação 
(MEDEIROS, 2004; MONTENEGRO, 1987). 

Nesta ideia de combinação também se aplica o conceito desenvolvido por Arthur 
Koestler (1964) e denominado bissociação. A bissociação se refere na conexão entre planos de 
experiência, que envolvem estruturas de pensamento e de comportamento pré-existentes. 
Assim como no pensamento lateral, Koestler (1964) afirma que as pessoas seguem um mesmo 
plano de experiências, com as mesmas estruturas e padrões, no pensamento rotineiro. Já o 
pensamento criativo compreende diferentes sistemas de referência que interagem para a 
produção de novas combinações e ideias. Enquanto as associações se referem a ligações que 
ocorrem em um sistema de referência, a bissociação relaciona conceitos de sistemas 
aparentemente desassociados. 
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Insights criativos decorrem de conexões incomuns, como novas analogias entre ideias 
não relacionadas previamente, combinadas de maneiras inesperadas ou aplicadas a questões 
ou problemas normalmente não associados. Nesse sentido, assim como na abordagem de De 
Bono (1990; 1994), a bissociação é uma forma de pensar relacionada à criação, que se difere 
do pensamento rotineiro, e que se tornou a estratégia de base para o desenvolvimento de 
técnicas de criatividade (bi) associativas, como as Relações Forçadas (pela qual busca-se 
associar ideias de universos – matrizes – distintas) e a teoria da Sinética. Através dessas 
técnicas, busca-se associar conscientemente noções, ideias e objetos que não possuem relação 
pelo pensamento comum (TSCHIMMEL, 2010). 

Desse modo, sinteticamente, o pensamento criativo compreende formas opostas de 
pensamento, e estas subprocessos cognitivos que propiciam novas relações entre 
conhecimentos e ideias. O termo pensamento criativo também foi tratado como sinônimo de 
pensamento produtivo (productive thinking), de originado na teoria da Gestalt por Max 
Wertheimer (1880-1943). O conceito do pensamento produtivo consiste na procura de novas 
combinações a partir do contexto, das relações estruturais, identificando lacunas a partir da 
percepção do todo (WERTHEIMER, 1959). 

Essa noção de entender as relações estruturais das partes para a compreensão do todo, 
presente no conceito do pensamento produtivo, contribuiu para a emergência do conceito de 
pensamento sistêmico na primeira metade do século XX, juntamente com a biologia e a 
ecologia (CAPRA, 2006). Embora a teoria sistêmica em si não seja objeto de estudo desse 
trabalho, ela está diretamente relacionada aos conceitos mais atuais de criatividade (no 
contexto) e ao paradigma da emergência em relação ao design. 

A premissa do pensamento sistêmico é justamente a mudança das partes para o todo. 
Os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às partes 
menores. As propriedades das partes só podem ser entendidas dentro do contexto do todo 
maior. Assim, o pensamento sistêmico é contextual e a mudança das partes para o todo 
significa uma mudança do foco nos objetos para o foco nas relações. Os próprios objetos são 
vistos como redes de relações, e essas são fundamentais. Além disso, os sistemas são 
constituídos de subsistemas, tornando-se sistemas abertos caracterizados por intercâmbios 
com o meio ambiente para troca de energia e informação (CAPRA, 2006). 

Ademais, relacionando com o pensamento criativo e o design, na teoria sistêmica toda 
estrutura é vista como uma manifestação de processos. Assim, o pensamento sistêmico é 
também um pensamento processual. 

Conforme aponta Tschimmel (2010), o processo de pensamento criativo de um sistema 
humano é apenas uma parte da criatividade como capacidade sistêmica. O pensamento 
criativo é em si sistêmico e pode ser tomado como a capacidade cognitiva de um indivíduo ou 
de um grupo de reestruturar elementos existentes em um domínio simbólico, com uma 
intenção e uma finalidade. 

Um resumo destes conceitos abordados sobre o pensamento criativo encontra-se no 
Quadro 4: 
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Quadro 4: conceitos relacionados ao pensamento criativo 

 

Pensamento Criativo / ProdutivoPensamento Criativo / ProdutivoPensamento Criativo / ProdutivoPensamento Criativo / Produtivo 
Capacidade cognitiva de um indivíduo de reestruturar elementos existentes em um Capacidade cognitiva de um indivíduo de reestruturar elementos existentes em um Capacidade cognitiva de um indivíduo de reestruturar elementos existentes em um Capacidade cognitiva de um indivíduo de reestruturar elementos existentes em um 
domínio simbólico, com uma intenção e uma finalidade (TSCHIMMEL, 2010). Inclui a domínio simbólico, com uma intenção e uma finalidade (TSCHIMMEL, 2010). Inclui a domínio simbólico, com uma intenção e uma finalidade (TSCHIMMEL, 2010). Inclui a domínio simbólico, com uma intenção e uma finalidade (TSCHIMMEL, 2010). Inclui a 
procura de novas combinações aprocura de novas combinações aprocura de novas combinações aprocura de novas combinações a    partir do contexto, das relações estruturais, identificando partir do contexto, das relações estruturais, identificando partir do contexto, das relações estruturais, identificando partir do contexto, das relações estruturais, identificando 
lacunas a partir da percepção do todo (WERTHEIMER, 1959).lacunas a partir da percepção do todo (WERTHEIMER, 1959).lacunas a partir da percepção do todo (WERTHEIMER, 1959).lacunas a partir da percepção do todo (WERTHEIMER, 1959). 
    

SistêmicoSistêmicoSistêmicoSistêmico 

ConvergenteConvergenteConvergenteConvergente DivergenteDivergenteDivergenteDivergente 

Lógico (Tipo 2)Lógico (Tipo 2)Lógico (Tipo 2)Lógico (Tipo 2) Intuitivo (Tipo 1)Intuitivo (Tipo 1)Intuitivo (Tipo 1)Intuitivo (Tipo 1) 

VerticalVerticalVerticalVertical LateralLateralLateralLateral 

SubprocessosSubprocessosSubprocessosSubprocessos 
EstruturaçãoEstruturaçãoEstruturaçãoEstruturação    Combinação (Bissociação) ReestruturaçReestruturaçReestruturaçReestruturaçãoãoãoão    

 
 

O pensamento criativo no design teve seus estudos fortalecidos nos anos 1980 e 1990 
com os simpósios denominados Design Thinking Research, sob organização inicial de Nigel 
Cross, Norbert Roozenburg e Kees Dorst (CROSS, DORST, ROOZENBURG, 1992), se 
expandindo por diversos países ao longo dos anos. Os trabalhos que surgiram relatam que há 
uma maneira projetual de pensar, além de formas projetuais de conhecimento, assim como 
existem formas científicas e humanísticas (CROSS, 2006). 

Foi neste contexto que o termo design thinking emergiu, não como um método ou uma 
abordagem de projeto, como é tratado atualmente, mas inicialmente como o pensamento 
projetual. Os estudos dos anos 1990 sobre design thinking tratavam essencialmente sobre as 
estratégias mentais utilizadas pelos designers em diferentes contextos, visando a compreensão 
dos atributos que contribuem para a criatividade no design (GOLDSCHIMIDT, 1999). 

O design thinking é descrito como um tipo de pensamento abdutivo, que busca formar 
hipóteses explicativas, de natureza exploratória e reflexiva. É um conceito que emerge em 
conjunto com a abordagem de co-evolução problema-solução e traz, como características do 
pensamento projetual, conforme os estudos de Cross (2004, 2006), Eastman (2001), Gero 
(2006), Goldschmidit (1994) e Oxman (1999): 

� A identificação pessoal do designer com o produto (ou serviço) a ser projetado, pelo 
seu caráter motivacional, trazendo as experiências pessoais para a interpretação dos 
espaços do problema e da solução; 

� A capacidade de redefinir o problema, com base nas possíveis soluções pensadas no 
início do projeto e na reinterpretação de experiências prévias retidas na memória, 
associada à perspectiva da reflexão na ação; 

� A flexibilidade na construção dessas relações de experiências pessoais com fatores 
situacionais do projeto, que ocorrem baseadas em operações mentais. 

Dorst (2011) reafirma o padrão de raciocínio abdutivo no design thinking, distinguindo-
o sob duas formas. Na primeira, o valor que se deseja entregar como resultado de um projeto 
é conhecido desde o início, assim como a forma de proceder para buscar este resultado, ou 
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seja, os princípios de trabalho que poderão auxiliar o processo. Entretanto, não se sabe o que 
(produto, serviço, sistema) será adequado para entregar este valor ao final do processo.  No 
segundo caso, sabe-se apenas o valor final que se deseja entregar, mas o que será entregue e 
como se deverá proceder para chegar a esse resultado são aspectos desconhecidos. Essa é a 
forma de raciocínio mais diretamente associada com o design. Isso significa que é preciso criar 
a forma de trabalho e o objeto (produto, serviço, sistema) em paralelo. 

Nesta forma de raciocínio, a abordagem inicial para a situação-problema parte do único 
aspecto conhecido, que é o valor a ser criado, e desenvolve-se um frame inicial. Neste 
momento, ocorre um raciocínio indutivo. Uma vez que um frame é proposto, o designer então 
move-se para a primeira forma de abdução, projetando o objeto. O próximo passo é um 
raciocínio dedutivo, para verificar se o objeto e o princípio de trabalho combinados realmente 
serão suficientes para criar o valor desejado como resultado.  Isso mostra que o design 
thinking compreende diferentes tipos de pensamento: indução, raciocínio analítico, dedução. 
Entretanto, esses processos são comuns a diferentes formas de resolução de prolemas e o que 
é central no pensamento projetual é a criação e frames relacionada ao segundo tipo de 
abdução. 
 Quando a situação é familiar para o designer, entretanto, um frame poderá ocorrer de 
forma simples, através das experiências anteriores. Mas a criação de novos frames, incluindo 
os diferentes tipos de raciocínio citados, irá ocorrer quando há uma situação paradoxal, com 
questões conflitantes. De acordo com Dorst (2011), este é o elemento chave nas práticas de 
solução de problemas projetuais.  

A partir de estudos com designers experientes, Dorst (2011) afirma que esses 
profissionais não focam inicialmente nos elementos centrais do paradoxo, mas partem em 
uma investigação nos aspectos em torno dessa situação, em um contexto mais amplo, do qual 
emergem novos frames. Os designers iniciam com um processo de análise em que uma 
situação complexa é visualizada em “temas”, que não estão claramente posicionados no espaço 
do problema ou da solução. Esses temas que inicialmente não são centrais à situação, se 
tornam os gatilhos para a criação de novos frames, os quais permitem com que o paradoxo 
central seja abordado de uma nova forma. Assim, ao explorar a situação mais ampla do 
problema, os designers chegam a temas que por sua vez possibilitam o desenvolvimento de 
uma estrutura que permitirá a articulação, através de uma analogia, de uma resposta ao 
paradoxo central da situação. Essa é uma estratégia intencional, e não um processo aleatório 
(DORST, 2011). 

É possível associar essas conexões formadas entre os temas e o paradoxo central com os 
conceitos de moves e links que ocorrem para que se chegue ao salto criativo (insight). Essas 
articulações que ocorrem, através de analogias, por exemplo, não acontecem em um único 
momento, mas em vários pequenos passos, que são chamados de moves. Os moves são breves 
atos de pensamento, gerados sequencialmente no tempo, transformando a situação do projeto 
pouco a pouco. São mudanças que ocorrem em determinados conteúdos (que poderiam ser 
associados aos temas), realizadas na geração e no desenvolvimento de ideias. Durante o 
processo projetual, há uma rede de moves que formam ligações (links) como uma maneira 
para chegar à solução (GOLDSCHMIDT, 2014). 

Tanto o conceito de frames, os temas e as associações geradas, quanto os links criados 
entre os moves, são processos que ocorrem na mente dos indivíduos e, para tanto, são 
utilizadas imagens mentais. O conhecimento factual necessário para o raciocínio e para a 
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tomada de decisões chega à mente sob a forma de imagens. Essas imagens mentais podem ser 
perceptivas, formadas a partir da apreensão sensorial, ou imagens evocadas, ou seja, 
recordadas de situações do passado. Qualquer pensamento, seja composto por formas, 
movimentos, sons ou palavras, é composto por imagens (DAMÁSIO, 2012). 

As imagens evocadas permitem a recuperação de representações do passado, mas 
também é possível evocar imagens mentais formadas a partir de um planejamento de algo que 
ainda não ocorreu. A natureza das imagens de algo que não aconteceu, é a mesma das imagens 
acerca de algo que já ocorreu e que foi retido na memória. Essas diversas imagens, perceptivas, 
evocadas a partir do passado real e evocadas a partir de planos mentais, são construções do 
cérebro, formadas pelas operações da percepção, memória e do raciocínio (DAMÁSIO, 2012). 

Quando as imagens mentais são formadas, as representações são acessadas na memória 
associativa, buscando descrições de partes e relações espaciais de uma forma, por exemplo. 
Desse modo, a capacidade de acessar a estrutura de uma imagem é significativa para a 
habilidade em reformular essa imagem, expressando-a visualmente, no caso do design. A 
reformulação, ou representação, de imagens visuais no desenho é um fundamento cognitivo 
do processo de emergência no design, conforme descrito na teoria de Cross (2006) (OXMAN, 
2002). 

As imagens são o principal conteúdo dos pensamentos, independentes da modalidade 
sensorial em que são geradas (DAMÁSIO, 2012) e a construção de imagens mentais se 
relaciona diretamente com o próprio processo criativo no design, bem como no ato reflexivo 
dos indivíduos (designers) durante o projeto, concebendo suas visões, trazendo as suas 
experiências no seu pensar e externalizando suas ideias no contexto do projeto. Assim, a 
imagem mental é um conceito-chave também para a cognição visual, especialmente em áreas 
como o design, que estão vinculadas a configurações (OXMAN, 2002) 

Esta é outra característica importante do design thinking, que é ser também um 
pensamento visual. O pensamento visual integra os mecanismos físicos da visão, a percepção 
e formação de imagens mentais e, ainda, a capacidade motora de representação. Desse modo, 
o design thinking conjuga habilidades e operações mentais com habilidades expressivas 
(ARNHEIM, 1986; GOLDSCHIMIDT, 1994; MEDEIROS, 2004). 

O pensamento visual inclui uma vasta gama de elementos, “da graficacia às linguagens 
dos objetos, linguagens de ação e mapeamento cognitivo” (CROSS, 2006, p.29). A linguagem 
gráfica, assim, é uma das manifestações dos pensamentos do designer, auxiliando também na 
comunicação de ideias e instruções para outros indivíduos (MEDEIROS, 2004). Isso leva a 
outro ponto relevante: até este momento, os processos relatados se referem essencialmente à 
cognição dos indivíduos. Entretanto, considerando os processos de design em grupo, há a 
necessidade de compartilhar estes frames com os membros da equipe.  

Os processos de pensamento de um indivíduo são incentivados e direcionados pelos 
pensamentos e expressão de ideias de outros membros de um grupo (GOLDSHIMIDT, 1995). 
Desse modo, uma única pessoa não é responsável pelo resultado do processo criativo, pois o 
resultado é uma contribuição de todos, a partir da construção coletiva de novas ideias sobre 
àquelas geradas individualmente (KELLEY, 2013). 

Desse modo, surge o conceito de design thinking compartilhado, que se refere ao 
processo no qual os designers compartilham seu conhecimento sobre o conteúdo e o processo 
do projeto, a fim de criar uma compreensão comum da situação projetual, uma representação 
mental compartilhada (DU et al, 2015). 
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Para esse processo compartilhado, os designers precisam comunicar uma perspectiva 
individual, apresentando um argumento, ou seja, os prós e contras dessa perspectiva. Os 
outros indivíduos podem aceitar, ou melhorar e redefinir essa perspectiva, em uma evolução. 
O processo de evolução de uma perspectiva é um processo de criação de um modelo mental 
compartilhado entre os membros da equipe. Entretanto, os indivíduos ainda podem propor 
uma nova perspectiva a partir da inspiração de uma proposta anterior. Dessa forma, ocorre 
um associação, quando uma perspectiva se torna um gatilho para outra. Algumas vezes, ainda, 
há similaridade entre duas ou mais perspectivas individuais, que podem ser combinadas em 
algo novo através da comunicação entre o grupo (DU et al, 2015). 

Nesse sentido, os processos de pensamento criativo de um indivíduo, ao serem 
compartilhados, podem se tornar gatilhos para os processos de pensamento dos outros 
membros do grupo, além de guiar os próprios processos de design. Essa relação dos processos 
cognitivos individuais com os processos de projeto leva à transformação do conceito do design 

thinking, ou ao menos coexistência de dois sentidos diferentes. Por um lado, o design thinking 
trata do raciocínio projetual e do estudo dos processos cognitivos que se manifestam durante 
o ato de projeto (CROSS, DORST, ROOZENBURG, 1992). Por outro, essa forma de pensar 
levou a busca de métodos e modelos de processo de design que pudessem ser utilizados no 
desenvolvimento de projetos, mas também em outras áreas. O design thinking passou, então, 
a ser visto como um novo paradigma para lidar com problemas em outros campos, como 
tecnologia, negócios, educação e medicina (DORST, 2011). 

Assim, o conceito parte de padrões cognitivos para uma abordagem metodológica para 
lidar com problemas complexos (KIMBELL, 2009). Essa abordagem, então, originou diversos 
modelos de processos de design, incluindo métodos e toolkits, como: o 3I model – inspiration, 

ideation and implementation – (BROWN, WYATT, 2010) e o Human Centered Design3, 
desenvolvidos pela IDEO; o Double Diamond model do Britsh Design Council4; e o Evolution 
62  (TSCHIMMEL, 2104), para citar alguns exemplos. Embora os estudos dessas metodologias 
e modelos não seja o foco deste trabalho, é importante compreender que há uma relação 
intrínseca entre os processos de pensamento, o processo criativo e o processo de design, e a 
relevância do pensamento criativo no design para o desenvolvimento de novas ideias e 
soluções em um processo projetual. A representação gráfica dos modelos e um comparativo 
entre as fases processuais encontram-se na Figura 16.

                                                           

3 Disponível para download em: http:// www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit 
4 Disponível em: http://www.designcouncil.org.uk 
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Figura 16: modelos de Design Thinking. 

 

 
 
Baseado nas obras referenciadas acime (texto da página 87). Elaborado pela autora.  
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3.3.2 Procedimentos cognitivos:  
o pensamento analógico no processo criativo de design 

 
Conforme explicitado anteriormente, o pensamento criativo compreende diversos 
subprocessos cognitivos para que ocorra a criação de uma nova ideia. Retomando o 
pensamento criativo em geral, autores como Sternberg (2000) e Ward, Smith e Finke (1999) 
descrevem como algumas das operações mentais: a recuperação de estruturas existentes na 
memória, a formação de associações e combinações entre essas estruturas, a síntese mental, a 
transformação de estruturas existentes em outras novas, e a transposição por analogias de um 
domínio para o outro. 

De forma similar, tratando especificamente sobre os procedimentos cognitivos no 
processo criativo em design, Cross (2006), indica, a partir do modelo proposto por Rosenman 
e Gero no texto intitulado Creativity in design using a prototype approach, em 1993, a 
combinação, a mutação, analogia, a identificação de princípios iniciais que possam originar 
novas estruturas e a emergência, que compreende a percepção de características até então não 
percebidas, situadas em soluções existentes. 

De fato, a percepção de elementos ou situações não apreendidas anteriormente e a 
associação entre diferentes domínios, por meio de analogias, são os procedimentos cognitivos 
característicos do pensamento criativo no design. Isso está também presente no conceito da 
criação de temas periféricos aos espaços do problema-solução e a percepção destes como 
gatilhos para a criação de novos frames, de acordo com a explicação sobre o design thinking 
anteriormente apresentada. 

Em conformidade com essa ideia, está a classificação de Tschimmel (2010) para os 
procedimentos fundamentais do pensamento criativo no design, tomada aqui como 
referência. Essa classificação define como procedimentos: a percepção, a alternância entre 
análise e síntese, o pensamento associativo e o pensamento por analogias.  

A percepção compreende a apreensão, o reconhecimento e a organização de sensações 
provenientes de estímulos ambientais e captadas pelos sentidos, abrangendo os processos 
cognitivos. Depende da apreensão sensorial, mas também é adaptativa e dependente do 
contexto e do indivíduo que nele está inserido (STERNBERG, 2000). É um processo de 
construção ativo do qual participam, além dos órgãos sensoriais, experiências, emoções e 
estados físicos. Conforme aponta Tschimmel (2010, p.220), o indivíduo que pensa de forma 
criativa se deixa “conduzir pelos pormenores e nuances aprendidos, confiando para o trabalho 
criativo na sua intuição, imaginação e no significado dos acontecimentos casuais”. 

Nesse sentido, é possível relacioná-la com o acaso no processo criativo, já referido nesse 
trabalho. É através da percepção do indivíduo aos estímulos externos, e do conhecimento que 
houver armazenado na memória, que o acaso poderá ter um papel relevante no processo. Os 
estímulos podem surgir de forma aleatória, aparentemente não relacionados com o projeto, 
mas é a capacidade de percebê-los e relacioná-los com os frames do espaço do problema e da 
solução que permitirá a criação de novas conexões entre ideias. 

Diante disso, cabe citar o conceito de Bohm (1998) ao tratar de uma percepção real, 
consciente, oposta a uma percepção sensorial automática que atribui significados prematuros 
e estereotipados. Essa percepção real é orientada, direcionando a apreensão sob diferentes 
aspectos de interesse do indivíduo. Dessa forma, relacionando com o projeto, é através dos 
conhecimentos buscados sobre os temas em questão e das experiências anteriores 
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armazenadas que novos estímulos poderão ser apreendidos e direcionados aos interesses da 
atividade de design. 

Por isso, a percepção tem este papel fundamental no processo, pois a capacidade do(s) 
indivíduos(s) terem uma perspectiva diferente sobre a situação será determinante para o 
resultado. E essa perspectiva depende, em parte de conseguir perceber detalhes ainda não 
visualizados. Conforme Kolodner e Wills (1996), há uma observação perceptiva, a qual será 
decisiva na formulação do problema, no alargamento da perspectiva e na definição de critérios 
de avaliação no processo de design. Nesse sentido, os autores comentam que os designers 
precisam saber distinguir entre as características relevantes ou não para uma nova perspectiva 
no projeto, observando a situação inicial de várias maneiras quantas forem possíveis. 

Essa abordagem está relacionada com a ideia de uma percepção orientada ao processo 
criativo projetual e de uma percepção-em-ação (TSCHIMMEL, 2010; 2011). Embora a 
percepção seja comumente associada às fases iniciais do processo de design, pela apreensão 
de novos estímulos e informações, este processo cognitivo atua em todas as fases projetuais. É 
um procedimento fundamental entre o que é apreendido, representado mentalmente 
(processo interno) e visualmente (processo externo, que pode incluir a comunicação com os 
demais membros envolvidos no projeto) durante todo o processo criativo. 

Outro aspecto relevante enfatizado no conceito de percepção-em-ação é a percepção 
através de imagens, (TSCHIMMEL, 2011), devido também à própria característica da 
percepção visual ser predominante entre os outros sentidos, de modo genérico. O diálogo e a 
reflexão do designer entre sua imaginação e suas representações gráficas, bem como o diálogo 
entre as ideias individuais e a troca e comunicação entre a equipe, identifica, modifica, 
reinterpreta e melhora a situação projetual, auxiliando na busca por uma nova solução, por 
meio do pensamento visual. 

Em diversas pesquisas sobre o pensamento criativo no design (CROSS, 2011; 
GOLDSCHIMIDT, 1994; LAWSON, 1986; OXMAN, 2002; TSCHIMMEL, 2011) a relação 
da percepção e das representações visuais na geração de ideias durante o processo de projeto 
é enfatizada, no sentido de que as representações gráficas auxiliam a ampliar os espaços 
problema-solução, permitindo a inclusão de novos aspectos e informações descobertas e 
percebidas, que são reinterpretadas quando expressas visualmente.  

Assim, a percepção está associada também ao pensamento analítico, pois através da 
análise é possível perceber similaridades, diferenças e aspectos ainda não identificados de um 
problema ou situação. A análise e a síntese já foram citadas neste trabalho enquanto 
subprocessos do processo criativo, mas são também formas de pensamento. 

São procedimentos cognitivos opostos mais que se realimentam, na medida em que a 
análise pode auxiliar a descobrir relações novas que favoreçam o pensamento sintético. Ao 
mesmo tempo em que o pensamento analítico aprofunda determinado assunto ou situação, 
contribui para a ampliação dos espaços do problema e da solução. É um pensamento 
sistemático que decompõe a situação em partes, que então são avaliadas, comparando e 
diferenciando conceitos. Por isso a sua interdependência com o pensamento sintético, pois 
somente pela análise não é possível apreender as características globais de um sistema e as 
partes analisadas precisam ser novamente relacionadas por meio da síntese (DE BONO, 
19990; TSCHIMMEL, 2010). 

O pensamento sintético compreende a composição mental de uma nova combinação. O 
termo síntese se refere, nesse escopo, à associação de dois ou mais elementos de uma nova 
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maneira, partindo de um pensamento combinatório para a criação de novas soluções 
(TSCHIMMEL, 2010) e, assim, relaciona-se diretamente com o conceito da bissociação de 
Koestler (1964).  

A combinação de conceitos – a síntese em design - ocorre a partir da análise de dois 
espaços mentais para formar um terceiro, o que acontece em três processos: a abstração 
conceitual, a fusão de conceitos e a integração de conceitos (NAGAI, TAURA, 2006). 

O processo inicial de abstração se baseia em relações taxonômicas de similaridade entre 
conceitos e no estabelecimento de analogias e metáforas entre eles.  O processo de fusão tem 
como princípio a identificação de uma relação taxonômica de similaridade e diferenças entre 
os conceitos. O que muda entre esses dois processos é que, no segundo caso, os conceitos que 
são associados não possuem uma relação semântica próxima, incluindo a percepção de 
dissimilaridades entre eles. A integração de conceitos não ocorre a partir de uma relação 
taxonômica, mas de uma relação temática entre dois conceitos (NAGAI, TAURA, 2006). 

Os resultados dos estudos de Nagai e Taura (2006) mostraram também que a 
integração de conceitos possui um impacto mais significativo para a criação de novas ideias. 
Por meio da análise do espaço do problema e da solução, bem como da relação temática entre 
dois conceitos, o processo de integração amplia o espaço das ideias projetuais. Essa proposta 
também está relacionada a ideia de identificação de temas no design thinking, abordada 
anteriormente nesta tese. 

Assim, com esta definição de integração de conceitos, pode-se concluir que a síntese é 
um procedimento cognitivo que envolve o pensamento combinatório (associativo, bissociativo 
e analógico). Após um pensamento analítico, são percebidos conflitos e similaridades que, com 
o pensamento sintético, podem gerar novas combinações, ampliando o espaço da solução. 
Novamente, essas ideias podem ser analisadas e recombinadas com novas associações. Esse 
processo cíclico de pensamento é característico também do processo de design, baseado em 
realimentações e iterações. 

A capacidade de pensar de modo analítico, conforme discorre Tschimmel (2010), é 
responsável pelo reconhecimento, identificação, comparação, classificação e avaliação de 
ideias, produtos, sistemas e situações, operações que são parte do pensamento criativo, assim 
como parte da percepção. Também são necessárias para estabelecer associações e analogias, 
em um pensamento sintético. “Após cada procedimento analítico, segue-se um procedimento 
sintético de pensamento, em que as diversas partes – por vezes de diversos sistemas de 
referência – são interligadas umas com as outras para formar um novo todo” (TSCHIMMEL, 
2010, p.362). 

De forma geral, as associações são formadas a partir de conexões entre ideias de um 
mesmo campo de referência, em um mesmo domínio semântico (NAGAI, TAURA, 2006), 
mas ideias de diferentes relações temáticas também podem ser associadas, ou bissociadas, de 
acordo com Koestler (1964). Entretanto, as primeiras associações formadas por um indivíduo 
a respeito de determinada situação tendem a ser estereotipadas, semanticamente relacionadas 
diretamente. 

Assim como as associações, as analogias também são parte do pensamento sintético na 
formação de novas combinações. A diferença está no fato de que as associações podem ocorrer 
livremente, a partir de conexões espontâneas. Já o pensamento por analogias forma as relações 
de modo consciente a partir de conhecimentos e informações buscadas a respeito de uma 
determinada situação (BODEN, 1994; STERNBERG, 2000). 
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As analogias correspondem ao procedimento cognitivo fundamental para a criação de 
novas conexões entre conhecimentos distintos. Estudos sobre a solução criativa de problemas 
em design relatam que o estabelecimento de analogias se refere ao salto mental (ao insight; 
ao momento no qual as conexões são estabelecidas, conforme afirma Cross, 2007), um 
momento crucial para a definição da solução final no processo de design (DORST, CROSS, 
2001; NAGAI et al, 2009).  

A analogia é central nos processos cognitivos (GENTER, KURTZ, 2006), estabelecendo 
correspondências entre conceitos a partir de diferentes tipos de conhecimento (DOUMAS et 
al, 2008; GENTER, SMITH, 2012, KAO, 2014). Pode apoiar a aquisição de novos 
conhecimentos e auxiliar a compreensão de situações desconhecidas de acordo com outras que 
são familiares (CASAKIN, TIMMEREN, 2014). Além de ser essencial no processo de design 
em si, o pensamento analógico é uma estratégia produtiva de aprendizagem no campo 
projetual (OZKAN, DOGAN, 2013). 

O pensamento analógico envolve o mapeamento de dois domínios ou situações 
distintas, trazendo inferências dos domínios mais familiares para outros mais abstratos. Esse 
mapeamento requer a análise dos domínios com base em suas similaridades. O domínio mais 
familiar é chamado de fonte (o que será utilizado para gerar a analogia), enquanto o menos 
familiar ou mais abstrato é o alvo, o objetivo (aonde se deseja chegar, o espaço do problema-
solução). Em geral, as fontes ajudam a explicar ou a melhor compreender os alvos (GENTER, 
2010; GENTER, SMITH, 2012; KAO, 2014). 

Assim, o pensamento analógico torna possível identificar, mapear e transferir 
informações a partir de uma situação conhecida (fonte) para uma situação que requer 
explanação (objetivo). Quando é identificada uma correspondência entre a fonte e possíveis 
relações com o objetivo, ocorre uma analogia. De forma geral, as pessoas resolvem problemas 
de forma melhor se elas possuem experiências associadas ou problemas similares (HOLYOAK, 
KOH, 1987; KIM, HORII, 2015). Desse modo, as analogias facilitam acessar princípios de 
solução familiares, que podem auxiliar a resolver problemas desconhecidos. Podem contribuir 
para a criação de novos conceitos, que por sua vez permitem identificar analogias mais 
remotas, a partir das quais é possível descobrir conceitos ainda mais abstratos (CASAKIN, 
TIMMEREN, 2014; HOLYOAK, TAGHARD, 1997, VISSER, 1996). 

Os estudos sobre as analogias no design não é algo recente e algumas classificações 
foram propostas ao longo dos anos. William Gordon, com a sua teoria da Sinética (GORDON, 
1961), distinguiu entre quatro tipos de analogias para a resolução de problemas: analogia 
pessoal, quando há a identificação pessoal do indivíduo com os elementos do problema, 
estabelecendo relações a partir do repertório e das características da pessoa; analogia direta, 
que ocorre através da relação de fatos e conhecimentos paralelos, transpondo conhecimentos 
de um domínio para outro, como por exemplo, a biomimética; analogia simbólica, através de 
associações imediatas com símbolos, recorrendo a imagens mentais; e analogias por fantasias, 
quando as associações são criadas de forma fantasiosa, sem regras ou preocupação com a 
realidade (GORDON, 1961). 

Entretanto, embora essa tipologia possa ser útil quando aplicada como técnica de 
geração de ideias, por exemplo, parece ser mais relevante para entender o pensamento 
analógico a distinção entre analogias por similaridade estrutural ou superficial 
(BLANCHETTE, DUNBAR, 2000). 
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A similaridade superficial se refere às semelhanças em aparência ou atributos entre as 
propriedades da fonte e do alvo, como atributos perceptivos, contextuais e semânticos. Podem 
ser características aparentemente irrelevantes para o princípio de solução, mas que são 
percebidas tanto na fonte quanto no problema. É mensurada pela similaridade semântica 
entre o domínio da fonte e do alvo, ou da ideia criada (BLANCHETTE, DUNBAR, 2000; KIM, 
HORII, 2015; TSENG et al, 2008).  

Já a similaridade estrutural significa que duas coisas envolvem relações semelhantes 
como, por exemplo, um átomo e o sistema solar, que envolvem uma configuração semelhante 
de objetos, mas não são similares em sua aparência, em seus atributos (TSENG et al, 2008). 
Consiste em encontrar a relação de cada elemento de uma ideia para a outra por meio de um 
framework que mapeie as estruturas subjacentes dessas ideias, encontrando, assim, 
semelhanças estruturais nas relações entre a fonte e o alvo através de categorias estabelecidas. 
Muitos estudos indicam que a criação de categorias é algo importante para o pensamento 
analógico (BOWDLE, GENTER, 2005; GENTER, MARKMAN, 1997; HOLYOAK, 
THAGARD, 1997, KIM, HORII, 2015)  

Além dessa distinção, de acordo com Christensen e Schunn (2007) os tipos de relações 
analógicas que podem ocorrer no processo de design incluem aquelas que se formam em um 
domínio específico, quando fonte e objetivo pertencem a um mesmo espaço – mais próximo 
do conceito de associações –, ou analogias formadas entre diferentes domínios. Assim, as 
analogias procuram associar estruturas (como relações funcionais de sistemas, de dispositivos, 
de processos, comportamentos, geometria ou componentes de configuração) entre os 
domínios relativos ao problema projetual e os possíveis domínios da solução (MORENO et al, 
2014). 

A distância entre analogias profundas (estruturais) e superficiais não formam opostos 
separados, mas possuem uma escala entre esses extremos (OZKAN, DOGAN, 2013). Genter e 
Markman (1997) classificaram a distância entre a fonte e o objetivo nas analogias em quatro 
categorias: 

• Anomalia, quando não há similaridade superficial ou estrutural entre a fonte e 
o objetivo; 

• Mera aparência, quando há mais similaridade superficial do que estrutural; 

• Literal, quando inclui combinações que compartilham muitas similaridades 
profundas e superficiais; e 

• Similaridade analógica, quando compartilham muitas similaridades profundas 
e poucas superficiais. 

Em uma classificação mais simples, Ward (1998) propôs uma escala em três categorias: 

• Analogias formadas no mesmo domínio conceitual; 

• Em domínios relacionados, mas não idênticos; ou 

• Em domínios totalmente discrepantes. 
Kalogerakis et al (2010) também propôs uma escala similar, com três categorias de 

analogias: 

• Próximas, cuja fonte e alvo estão na mesma categoria do produto; 

• Medianas, entre categorias diferentes de produtos; e 

• Distantes, entre categorias que não envolvem produtos. 
Um resumo contendo os tipos de analogias e sua classificação em relação à distância da 

fonte e do alvo foi organizado na Figura 17. 
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Figura 17: tipos de analogias. 

 
 
Elaborado pela autora. 

 
As analogias são muito utilizadas no processo de design. Durante a geração de ideias, 

por exemplo, os designers podem identificar estímulos para analogias potenciais, gerar um 
mapeamento e realizar a transferência de princípios analógicos através de relações estruturais 
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ou superficiais que são estabelecidas mentalmente, mas também graficamente no processo de 
projeto (CASAKIN, TIMMEREN, 2014). 

O auxílio fornecido pelas analogias no design tem sido explorado em um grande número 
de estudos (BALL et al, 2004; BALL, CHRISTENSEN, 2009; CASAKIN, GOLDSCHMIDT, 
2000; CASAKIN, 2004; 2010). Contudo, apesar dos estudos existentes e da percepção das 
analogias enquanto um procedimento cognitivo importante para o pensamento criativo no 
design, há ainda dificuldades em adotar essa forma de pensar durante o processo criativo, 
justamente pela complexidade do procedimento (GOLDSCHMIDT, 1999; CROSS, 2006). Os 
designers geralmente acham difícil reconhecer informações analógicas úteis a partir de suas 
experiências passadas, principalmente se forem relações de similaridade estrutural (TSENG 
et al, 2008). 

Entretanto, conforme indicam alguns estudos, quanto mais distantes são as analogias 
entre a fonte e o alvo, mais originais tendem a ser os resultados (KAO, 2014). A criatividade 
genuína, no pensamento analógico, está associada com o estabelecimento de relações entre 
domínios distintos, que são difíceis de associar e resultam em soluções originais, enquanto a 
criatividade comum está associada com analogias em domínios próximos e resultam mais em 
inovações incrementais (KALOGERAKIS et al, 2010; HOLYOAK, TAGARD, 1997; WARD, 
1998).  

As analogias entre domínios próximos requerem menos esforços cognitivos, 
possibilitando uma solução mais rápida para o problema. São mais utilizadas quando a 
originalidade não é o fator determinante (KALOGERAKIS et al, 2010; OZKAN, DOGAN, 
2013). De acordo com Kalogerakis et al (2010), quando há pouco tempo para buscar uma 
solução, os designers preferem analogias de média distância entre a fonte e o objetivo, em que 
há um balanço entre economia de tempo e originalidade. 

Quando as fontes utilizadas são mais abstratas, mais distantes, são geradas mais 
analogias e os resultados tendem a ser mais originais, o que significa que há menos fixação às 
primeiras ideias no processo (LINSEY, WOOD, MARKMAN, 2008). Já o uso de exemplos 
específicos, muito próximos à tarefa projetual, costumam gerar fixação na geração de ideias 
(CARDOSO, BADKLE-SCHAUB, 2011). Durante as fases iniciais de conceituação, os 
designers são suscetíveis a buscarem informações a partir de soluções existentes, como 
produtos que são similares ao que está sendo projetado e se fixam em soluções existentes, o 
que pode dificultar o processo de chegar a uma solução inovadora para o problema (TSENG 
et al, 2008).  

Entretanto, alguns estudos diferem em seus resultados, quando comparam o tipo de 
analogia (próxima ou distante) com o nível de experiência dos designers. Kalogerakis et al 
(2010) identificaram a preferência de analogias medianamente distantes pelos especialistas, 
de acordo com o objetivo do profissional (tempo ou originalidade, por exemplo). Ball e 
Christensen (2009) identificaram que os designers experientes utilizam mais analogias entre 
diferentes domínios, assim como Bonnardel e Marmèche (2004), que também encontraram 
nos resultados de seus experimentos que fontes de domínios diferentes auxiliaram os 
especialistas a gerarem mais analogias. Já nos experimentos de Ozkan e Dogan (2013), os 
especialistas escolheram fontes de domínios mais próximos, otimizando seus esforços com 
respeito ao processo de design. Contudo, ainda assim geraram analogias por similaridade 
estrutural. Nesse mesmo estudo, os resultados sugeriram que estudantes novatos buscam 
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analogias mais distantes, mas não percebem o que é necessário para gera-las e suas soluções 
não são tão efetivas. 

De acordo com Ozkan e Dogan (2013), os resultados desse tipo de experimento podem 
ser diferentes conforme as condições do estudo. Se as instruções fossem para buscar resultados 
inovadores, provavelmente os resultados seriam outros. Conforme Holyoak e Thagard (1997), 
as instruções iniciais determinam o objetivo que irá orientar o processo analógico. 

Em outro experimento, Tseng et al (2008) analisaram se os designers são capazes de 
reconhecer informações e princípios relevantes e de melhor adotá-los no processo a partir de 
fontes que não sejam relacionadas diretamente ao problema (similaridades estruturais, e não 
superficiais). Seus resultados indicam que as informações mais distantemente relacionadas, 
em geral, não são reconhecidas como relevantes, ao contrário daquelas que possuem 
similaridade superficial, confirmando a dificuldade dos indivíduos em realizarem analogias 
deste tipo.  

Além disso, Tseng et al (2008) identificaram que quando os objetivos para a resolução 
do problema são abertos, influenciam mais o uso de informações distantemente relacionadas. 
De mesmo modo, quando as informações são mais gerais, são mais suscetíveis de serem 
aplicadas em um problema projetual entre domínios diferentes do que quando são específicas 
de uma categoria. Por exemplo, na definição dada pelos autores de um colchão de ar como 
“um dispositivo que usa em si uma substância do meio ambiente”, em vez de “um dispositivo 
que é preenchido com ar,” torna mais provável a sua aplicação em analogias para problemas 
projetuais. (LINSEY et al, 2005; TSENG et al, 2008). 

Outro aspecto relevante é relativo ao momento mais adequado para buscar a inspiração 
analógica no processo de design. De acordo com Tseng et al (2008), os efeitos são mais 
produtivos quando isso ocorre após o processo de resolução do problema já ter iniciado. 
Quando o designer atinge um impasse na resolução do problema e não há novos conceitos 
significativos sendo gerados, pode ser o melhor momento para uma pausa e a informação mais 
distante do problema poderá ser mais efetiva quando recebida após o processo ter iniciado. 
Esse é um fato importante que pode contribuir para o aprimoramento dos métodos de ideação 
existentes, para contribuírem para este processo cognitivo (LINSEY et al, 2005; TSENG et al, 
2008). 

Embora o pensamento analógico seja essencialmente um processo cognitivo individual, 
as analogias também podem ser úteis para transmitir ideias entre os membros de uma equipe 
(ECKERT, STACEY, 2000).  Os membros de uma equipe precisam interagir e comunicar suas 
ideias de forma eficiente, possibilitando a integração do conhecimento individual para apoiar 
o conhecimento compartilhado e uma compreensão comum sobre o contexto do projeto. 
(BALL, CHRISTENSEN, 2009; CASAKIN, TIMMEREN, 2014; CHRISTENSEN e 
SCHUNN, 2007). 

Nesse sentido, as analogias podem contribuir para a estruturação e reestruturação de 
problemas indefinidos, expondo as diferentes visões dos indivíduos e apoiando o processo de 
solução de problemas em equipes de design (CASAKIN, TIMMEREN, 2014). 

Além das analogias propriamente, há ainda uma outra habilidade cognitiva importante 
para esse processo de criação, sobretudo coletivo: a tradução de linguagens. Para que uma 
ideia possa ser materializada a partir de uma imagem mental, ou para a própria transformação 
de conceitos, por exemplo, a partir de um termo verbal para uma imagem bidimensional, ou 
tridimensional, a habilidade de tradução é também essencial no pensamento sintético. 
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As habilidades de tradução permitem o trânsito entre diferentes linguagens, mantendo 
o significado quando se mudam as formas de expressá-lo. Está, por isso, relacionada com a 
fluidez e a flexibilidade no pensamento criativo. Além de possibilitar a transformação de uma 
imagem mental em uma ideia expressa em diferentes linguagens, em um processo individual, 
também irá auxiliar a comunicação de ideias para outros indivíduos, através da expressão 
verbal e não-verbal e as relações entre linguagens (poéticas, musicais, pictóricas, dentre 
outros). A relação entre expressão e comunicação verbal e plástica forma parte dessa transição 
entre linguagens e pode auxiliar a mostrar pensamentos difíceis de verbalizar (SÁTIRO, 
2009).  

Nesse sentido, como parte dessa capacidade de tradução, está também a habilidade de 
narrar, que é de mesmo modo fundamental para, sobretudo, os processos de comunicação de 
uma ideia. As narrativas são formas de explicar e organizar a informação, ordenar e expressar 
uma experiência, tornando-a tangível. É mais do que uma descrição, pois leva em conta a 
sequência de uma explicação. Dessa forma, permite a contextualização de uma ideia e seu 
encadeamento diante da situação projetual (SÁTIRO, 2009). 

É fato que, especificamente no design, essa habilidade de tradução, sobretudo entre o 
verbal e o visual, é essencial para a fluência do processo criativo e a comunicação entre os 
sujeitos envolvidos (equipe e cliente). Há um processo no qual os indivíduos precisam buscar 
pontos em comum em seus respectivos entendimentos pessoais da tradução entre o verbal e o 
visual, construindo sobre a interpretação do outro. Com isso, é preciso articular e interpretar 
as intenções visuais presentes nas declarações verbais (TOMES et al, 1998). 

Assim, conclui-se que os procedimentos cognitivos fundamentais para o pensamento e 
processo criativo no design são a percepção, análise e síntese, que inclui o pensamento por 
associações, analogias e a tradução de linguagens. Diante disso, as analogias assumem o papel 
importante responsáveis pela conexão entre ideias.  

Seja em um processo individual ou coletivo, o pensamento analógico pode ocorrer em 
diferentes fases do processo criativo projetual, mas é recorrente nos estágios iniciais, que 
abarcam a geração de conceitos e ideias (GOLDSCHMIDT, SMOLKOV, 2006). Nessa fase de 
ideação, é comum buscar estímulos externos como fontes analógicas para o pensamento 
criativo, propiciando um ponto de partida inicial para o processo de solução de problemas e 
para explorar novas ideias (BALL et al 2009; CARDOSO, BADKE-SCHAUB, 2011; 
CASAKIN, 2004; GOLDSCHMIDT, 1995; VISSER, 1996). De fato, o uso de estímulos é algo 
que, conscientemente ou não, aciona o pensamento analógico e permite a realização de novas 
conexões entre ideias. Por isso, compreender que tipos de estímulos podem contribuir mais e 
em que momento do processo são questões relevantes para auxiliar as analogias no design. 
 
 

3.3.3 Estratégias e mecanismos para auxiliar o pensamento analógico: 
estímulos e métodos 

 
3.3.3.1 Estímulos externos como fontes de inspiração 
 
As fontes externas podem conter elementos que acionem as informações armazenadas na 
memória, estimulando o pensamento analógico e criativo para a geração de ideias. Essa 
geração é apoiada por um diálogo interativo que os designers estabelecem entre as fontes 
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externas disponíveis e suas representações internas (CASAKIN, TIMMEREN, 2014; 
GOLDSCHMIDT, 1994) 

O tipo de estímulo pode abarcar representações internas, como imagens mentais, ou 
estímulos externos, como representações pictóricas, verbais, sonoras, ou tridimensionais 
(EASTMAN, 2001), além de, para cada um desses, se distinguirem também em termos de 
proximidade ou distanciamento do contexto do problema, de abstração ou concretude, de 
acordo com as classificações sobre os tipos de analogias descritas anteriormente.  

Embora, de modo geral, os designers utilizem mais representações visuais em seu 
processo, de acordo com Casakin e Timmeren (2014), não há muito conhecimento sobre como 
os estímulos são utilizados, visuais ou verbais, como fontes analógicas para lidar com as 
diferentes atividades de design, e como essas ferramentas afetam a geração de ideias, em 
indivíduos e equipes. 

A forma com as quais as fontes externas para o pensamento analógico são representadas 
pode ter efeitos diferentes sobre as atividades que ocorrem durante o processo de design, assim 
como sobre o tipo de trabalho. Por isso, é importante saber como e quando utilizar estímulos 
abstratos e concretos como fontes de inspiração para apoiar a atividade individual e em equipe 
durante das diferentes fases do processo de design (CASAKIN, TIMMEREN, 2014). 

No design, a inspiração pode ser definida como um processo que integra o uso de 
qualquer fonte como uma forma de estimular a criação de soluções para problemas existentes. 
Pode ocasionar procedimentos mais ativos (busca por informação em livros, internet, por 
exemplo) ou mais passivos (encontrando a informação relevante aleatoriamente). As fontes de 
inspiração são onipresentes, pois qualquer objeto ou representação pode se tornar um 
catalisador para uma nova ideia. Nesse sentido, os designers constroem continuamente suas 
bases de dados contendo fontes que eles mantenham ao longo do tempo, em coleções físicas e 
mentais (ECKERT et al, 2000; GONÇALVES et al, 2012; 2014). 

Dessa forma, um estímulo externo pode ser uma fonte de inspiração se for percebida 
alguma relação com o projeto em que ele seja útil e sirva como referência para a geração de 
conceitos e ideias. Nesse sentido, os estímulos podem ser aplicados de diferentes maneiras, 
conforme Eckert e Stacey (2003): por adaptação literal; por simplificação; abstração (com o 
uso de algumas de suas propriedades); associação (quando o estímulo faz lembrar de outro); 
ou modificação (quando a fonte é alterada para gerar algo novo). 

Em um trabalho recente, Gonçalves et al (2014) investigaram que tipo de fontes de 
inspiração (incluindo estímulos e métodos de ideação) os designers preferem durante o 
processo de geração de ideias, através de um questionário, comparando os resultados com 
diferentes níveis de expertise. Essa compreensão é importante para auxiliar a encontrar 
estratégias para melhor selecionar os estímulos e transformá-los em novas soluções.  

Gonçalves et al (2014) identificaram que ambos, estudantes novatos e profissionais, 
utilizam imagens de modo mais frequente do que textos, mas os novatos tendem a utilizar 
mais representações textuais como fontes de inspiração do que os especialistas. Entretanto, de 
acordo com os autores, esse resultado deve ser visto com cautela, pois os estímulos visuais 
podem ter tanto efeitos positivos quanto negativos na geração de novas ideias, como causar 
fixação. Talvez uma estratégia mais adequada seja fornecer uma seleção mais equilibrada de 
diversas representações.  

Uma explicação possível para os estudantes usarem mais textos do que os profissionais 
é que no meio acadêmico, em geral, há mais tempo e oportunidades de exploração no processo 
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projetual. A interpretação de imagens costuma ser mais rápida e portanto, é a escolha de 
profissionais que possuem menos tempo para explorar diferentes possibilidades 
(GONÇALVES et al, 2014). 

Outra questão relevante do estudo de Gonçalves et al (2014) é que o uso de 
representações tridimensionais (como mockups, protótipos e produtos comerciais) como 
estímulos inspiracionais é muito mais realizada pelos profissionais. Isso pode ser explicado 
pelos recursos financeiros disponíveis pelos profissionais para adquirir produtos e ter acesso 
a prototipagem, aos objetos acumulados com o tempo pelos especialistas, e, sobretudo, porque 
os resultados, para os estudantes, são representações conceituais de soluções possíveis, 
enquanto os profissionais buscam soluções reais, que sejam viáveis de produzir e distribuir. 
Os modelos tridimensionais permitem pensar sobre mecanismos e princípios da solução, 
atributos físicos, dentre outros e, assim como no caso dos textos, possivelmente podem ser 
melhor explorados como fontes de inspiração durante o processo criativo. 

Em outro estudo sobre o uso de diferentes analogias no processo criativo, Casakin e 
Timmeren (2014) exploraram o uso de analogias verbais e visuais nos estágios iniciais de 
projeto, com os designers novatos (estudantes) trabalhando sozinhos e em equipe. Seus 
resultados confirmaram a relevância da analogia visual para a definição do problema, 
esclarecimento de ideias e avaliações de soluções. Já as analogias verbais mostraram-se 
importantes para auxiliar a geração de um grande número de ideias e, por isso, tendem a 
melhorar a criatividade. Contudo, ambas contribuíram para a originalidade e o resultado 
estético das soluções avaliadas no estudo. Além disso, um fator importante é que 
independentemente do tipo de analogia adotada, o trabalho em equipe foi fundamental para 
enriquecer diferentes aspectos da atividade projetual. 

Em trabalhos anteriores, Casakin (2004; 2010) também investigou a relação das 
analogias com o nível de experiência dos designers e o tipo de problema com o qual estão 
lidando. No primeiro caso, Casakin (2004) realizou um estudo com estudantes em níveis 
avançados e profissionais, com a criação de analogias cuja fonte se encontra no mesmo 
domínio do problema e entre diferentes domínios (within-domain e between-domain). 
Embora tenha ocorrido diferenças nas escolhas das fontes, ambos os grupos foram igualmente 
capazes de gerar analogias profundas (estruturais). 

No segundo estudo, Casakin (2010) comparou o uso de analogias de arquitetos, 
estudantes novatos e avançados de acordo com problemas bem definidos e mal definidos. Para 
os problemas bem definidos, os resultados indicaram que, quando os sujeitos foram instruídos 
sobre utilizar os estímulos visuais disponíveis para gerar analogias, não houve diferenças entre 
o desempenho de estudantes e profissionais. Quando houve apenas um estímulo visual e 
nenhuma instrução, entretanto, os profissionais tiveram um desempenho melhor. Para os 
problemas mal definidos, contudo, os arquitetos tiveram um desempenho significativamente 
melhor que os estudantes novatos, ambos com instruções explícitas e sem instruções. 

Em relação aos diferentes estímulos, Gonçalves et al (2012) também concordam que 
ambos, textuais ou pictóricos, podem contribuir para o processo criativo e a criação de 
analogias. Em seu experimento com estudantes de design, os investigadores testaram 4 
diferentes tipos de estímulos: textuais distantes do problema; textuais não relacionados ao 
problema; pictóricos distantes do problema; e pictóricos não relacionados ao problema. 
Ambos os estímulos textuais, de fontes distantes ou não-relacionadas, tiveram desempenho 
melhor ou igual que os estímulos pictóricos em termos de fluência, flexibilidade e 
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originalidade das ideias geradas. Embora não se questione o papel das imagens, o que se 
verificou é que os textos também podem ser fontes importantes para o processo criativo no 
design.  

Outra informação importante do estudo de Gonçalves et al (2012) é o papel da abstração 
no uso da inspiração no design. O uso de fontes análogas distantes ou entre diferentes 
domínios contribui para o processo criativo no design, em comparação a analogias próximas. 
Mas conforme o nível de abstração da fonte aumenta, a relação com o problema se torna mais 
vaga, o que pode limitar o uso desse estímulo. Ou seja, a abstração da fonte deve ter um ponto 
de equilíbrio que promova a sua exploração no processo, mas que forneça indícios suficientes 
para estabelecer relações entre a fonte e o objetivo da atividade. 

Os textos são tipos mais abstratos de representação e utilizá-los como fonte para as 
analogias pode ser mais complexo, além de demandar mais tempo do que com imagens 
(GONÇALVES et al, 2012). No entanto, o modo com o qual os designers utilizam os textos 
pode ser aprimorado para o processo criativo, aumentando seu potencial como fonte de 
inspiração. Goldschmidt e Sever (2011), mostraram o efeito positivo do uso de textos para a 
geração de ideias, concluindo que podem ser estímulos interessantes por serem versáteis e 
possibilitarem diferentes interpretações.  

Investigações sobre analogias no processo de design através da linguística também têm 
demonstrado resultados positivos. Chiu e Shuun (2007), por exemplo, investigaram como os 
designers usam palavras como estímulos para gerar ideias e relataram que há uma relação 
proporcional entre o aumento no uso de verbos como estímulos para analogias e o aumento 
no número de conceitos gerados. O uso desse tipo de abordagem, com foco no papel da 
linguagem e na efetividade das palavras como estímulos para a geração de conceitos, foi 
também evidenciada nas atividades de design com o auxílio computacional, como o the word 
graph (SEGERS et al, 2005), que compreende a relação de palavras com gráficos que são 
considerados interessantes pelos projetistas em um sistema Cad para projetos de arquitetura. 

Especificamente acerca das analogias visuais, Casakin e Goldschmidt (1999) indicam 
que o uso desse tipo de procedimento cognitivo – e expressivo – melhora os resultados do 
processo, sobretudo quando os designers possuem ainda pouca experiência projetual. Diversos 
estudos indicam a relevância das imagens e dos estímulos pictóricos no processo de geração 
de ideias, principalmente no que diz respeito à originalidade das soluções criadas (CASAKIN, 
GOLDSCHMIDT, 2000; GOLDSCHMIDT, SMOLKOV, 2006; MALAGA, 2000; SARKAR, 
CHAKRABARTI, 2008). 

Tanto na prática quanto na educação projetual, o uso de fontes externas, sobretudo 
estímulos visuais, podem ser úteis para melhorar a qualidade das soluções (GONÇALVES et 
al, 2014), aumentar o conhecimento projetual (CAI et al, 2010) e aumentar a criatividade 
(CASAKIN, 2012). 

Essa relevância e preferência por imagens é algo natural, tendo em vista a própria 
atividade do design e a proeminência da informação visual no processo projetual. Os designers 
“pensam visualmente”, o que significa que as representações que utilizam para pensar não são 
apenas verbais, mas consistem em formas e configurações (GOLDSCHMIDT, SMOLKOV, 
2006). Além disso, a visualização acelera a tradução de conceitos e possibilita o 
compartilhamento de conhecimento durante o processo criativo (MALAGA, 2000). 

A proeminência da busca de representações pictóricas pelos designers também é 
ressaltada por Cardoso e Badke (2011), destacando a procura por imagens de conceitos 
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existentes. Isso também pode gerar um efeito negativo no processo, com uma repetição 
excessiva dos principais atributos da fonte de inspiração para a solução, como as 
características principais do objeto, ocasionando a fixação na geração de ideias. 
Evidentemente, isso está relacionado ao tipo de imagem adotada e aos tipos de fontes e 
analogias já citadas – próximas ou distantes, entre diferentes domínios ou no mesmo domínio 
do problema. Mas essa afirmação leva ao questionamento sobre em que momento e com que 
finalidade a exposição a exemplos, produtos similares, no processo criativo se torna 
efetivamente válido para o desenvolvimento de novas soluções. 

 Sio e Kotovsky (2015) relatam, ao contrário, o efeito positivo dos exemplos como 
estímulos para a geração de ideias. Na análise que realizaram, investigando se os exemplos 
geram inspiração ou fixação, os pesquisadores identificaram que a novidade e a qualidade das 
ideias aumentaram com o uso desses estímulos, mas a variedade diminuiu. Segundo esse 
estudo, os indivíduos tendem a copiar ideias ou parte das ideias contidas nos exemplos, o que 
foi visto como positivo. Quanto mais copiaram ideias, geraram um menor número de 
alternativas. Entretanto, os autores defendem que a presença de exemplos pode modificar a 
estratégia de busca da solução, de uma busca aleatória, para uma mais focada, desenvolvendo 
ideias para um aspecto específico do problema (SIO, KOTOVSKY, 2015). Ao que parece, 
portanto, não são resultados contraditórios aos demais trabalhos que relatam que o uso de 
exemplos pode condicionar as analogias e ideias, mas pontos de vista diferentes sobre o 
assunto. 

   
Em resumo, a partir dos estudos relatados, pode-se inferir que há uma preferência pelo 

uso de estímulos pictóricos para auxiliar o pensamento analógico e o processo criativo no 
design. Entretanto, textos, objetos tridimensionais, ou outros estímulos também podem 
resultar em analogias estruturais (profundas) e soluções originais. Não é apenas o tipo de 
representação que afeta a variedade e a originalidade das ideias geradas, mas também a 
relação da fonte com o objetivo – se é distante ou próxima, concreta ou abstrata, entre 
domínios distintos ou no mesmo domínio –, do momento do projeto, da experiência do 
designer e do tipo de problema. Isso especificamente no que se refere às analogias, mas ainda 
existem os demais fatores individuais e contextuais que afetam a criatividade e o processo 
criativo. 

As analogias auxiliam o desenvolvimento de conceitos abstratos e o resgate de 
conhecimentos armazenados na memória, bem como sua aplicação na tarefa projetual, 
sobretudo as analogias formadas entre diferentes domínios. Assim, o pensamento analógico é 
também combinatório, associativo, e faz parte da síntese no design. Depende também das 
percepções, da capacidade de perceber as informações úteis nos estímulos externos e internos, 
e dos procedimentos analíticos realizados. De acordo com os estudos apresentados, e conforme 
coloca Tschimmel (2010), o pensamento analógico vale-se do pensamento visual, figurativo 
ou imaginativo, demarcando a importância da percepção, assim como de associações por 
semelhança e diferenças conceituais. 

A própria capacidade de reconhecer uma ideia útil como um estímulo requer 
criatividade (Casakin, Goldschmidt, 2000). Nesse sentido, fontes externas analógicas podem 
influenciar a geração de novas ideias, por meio da identificação de características ainda não 
percebidas, estimuladas pelo diálogo entre os designers e suas representações internas (CAI et 
al, 2010; GOLDSCHMIDT, 1994). 
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O pensamento analógico ativa também a percepção, e vice-versa, resgatando 
conhecimentos e estabelecendo associações em novas relações – o salto mental, a ponte entre 
problema-solução, os insights – em diferentes estágios do projeto, seja para a geração e 
conceitos, cenários, ideias formais, estruturais, gráficas, ou mesmo para a redefinição de um 
problema. 

Sobretudo com relação a designers com pouca experiência projetual, como no caso de 
estudantes, há dificuldades em reconhecer estímulos úteis ao projeto e transpô-los para a 
atividade em questão. Por isso, incentivar o pensamento por analogias é algo de grande 
relevância, a fim de que os novos designers aprendam a relacionar estímulos com a atividade 
projetual, sejam visuais ou linguísticos, sejam do mesmo escopo do problema ou externos ao 
projeto, transpondo características para a criação de novas soluções (BONNARDEL, 
MARCMECHE, 2004). 

É comum em disciplinas projetuais, por exemplo, ensinar métodos de design, mas, 
conforme relatam Goldschmidt e Sever (2011), não se ensina os estudantes a como chegar a 
ideias consistentes. Evidentemente, isso não é algo simples. Contudo, expor os estudantes a 
estímulos, mostrando o valor dessas fontes para a conceituação no design, pode auxiliar na 
aquisição de hábitos de trabalham que fortaleçam a pesquisa para um conceito convincente e 
previnam a fixação. Isso também pode incentivar os novatos a iniciarem suas próprias coleções 
de fontes de inspiração, de diferentes naturezas, que possam algum dia serem utilizadas para 
o desenvolvimento de ideias (GOLDSCHMIDIT, SEVER, 2011). 

Além disso, tanto para novatos quanto para especialistas, existem oportunidades para a 
criação ou adaptação de métodos, técnicas ou ferramentas que auxiliem a geração de ideias 
por apresentarem uma grande variedade de estímulos projetuais, considerando que a maioria 
dos indivíduos possui dificuldade para chegar a analogias distantes de modo independente 
(TSENG et al, 2008). Ademais, pode ser útil auxiliar não apenas a armazenar estímulos, mas 
a compreender a sua utilidade e as possibilidades de adotar essas fontes no projeto, em que 
momentos do processo e o que buscar extrair de cada fonte. 

 
 

3.3.3.2 Métodos para auxiliar o pensamento criativo e analógico no design 
 
Existem muitos métodos e técnicas de criatividade que foram desenvolvidos com o objetivo 
de, principalmente, estimular a fluência e a flexibilidade na geração de ideias. Muitas 
referências classificam essas técnicas de acordo com as fases do processo criativo ou do 
processo de projeto (TSCHIMMEL, 2011). 

Evidentemente, conhecer o objetivo de utilizar determinadas técnicas, o tipo de 
resultado que elas podem auxiliar a encontrar e para que elas podem ser adotadas é crucial. 
Além disso, para que uma técnica seja aplicada de forma eficaz, é preciso que todos os 
participantes conheçam as suas características e seus procedimentos. 

Embora muitas vezes utilizados como sinônimos, os métodos são os procedimentos 
lógicos que antecipadamente organizam as operações que serão utilizadas em um projeto, 
neste caso, enquanto as técnicas são os meios intermediários que podem ser aplicados em 
determinado momento projetual e, normalmente, valem-se de ferramentas (instrumentos, 
como tabelas e listas de verificação) para, por exemplo, auxiliar a realização de procedimentos 
mentais na geração de ideias (BOMFIM, 1995). 
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Os métodos e as técnicas ainda podem ser classificados como lógicos (analíticos, 
sistemáticos) e intuitivos (heurísticos), sendo que tanto os métodos lógicos quanto os 
intuitivos podem orientar e estruturar o trabalho, contribuindo também para a reflexão e a 
troca entre os membros de um grupo Os métodos intuitivos são probabilísticos, conduzindo a 
soluções possíveis, enquanto os métodos algorítmicos clássicos são determinísticos e buscam 
uma única solução que resolva o problema (JONES, 2006). 

Os métodos intuitivos procuram romper bloqueios mentais, enquanto os métodos 
lógicos utilizam matrizes, bases de dados, busca de patentes, de princípios físicos, dentre 
outros. Os intuitivos são os métodos menos compreendidos quanto a sua aplicação e 
resultados, mas os que possuem mais probabilidade de auxiliarem a produção de ideias novas, 
considerando que os métodos lógicos definem o espaço da solução, enquanto os intuitivos 
buscam expandir esse espaço. Os métodos de ideação, intuitivos, fornecem uma prescrição 
sobre como romper certos bloqueios mentais para a criatividade, como evitar julgamentos 
prematuros, por exemplo (Hernandez et al, 2010). 

Conforme já discutido no presente trabalho, o processo criativo compreende tanto a 
razão quanto a intuição e, desse modo, convém assumir aqui que métodos (e técnicas) 
sistemáticos e intuitivos não são excludentes, mas sim complementares no processo de 
criativo. Ambos objetivam guiar o processo cognitivo dos designers, promovendo instruções 
para o processamento de informações, o que pode auxiliar na aprendizagem, na tomada de 
decisões, solução de problemas e reflexão (DAALHUIZEN, 2014). 

Nesse sentido, um método sistemático estimula o designer a incluir o máximo de 
informações possível no processo, com o objetivo de chegar à melhor (e única) solução, em vez 
de resultados satisfatórios. Um método heurístico incentiva o designer a focar em apenas 
determinadas informações para alcançar resultados satisfatórios. Enquanto a racionalidade e 
a mente algorítmica está mais fortemente relacionada ao processamento das informações, a 
intuitiva reconhece padrões armazenados na memória e ambas são importantes para a criação 
de novas associações (DAALHUIZEN, 2014). 

O termo heurística se refere a um conjunto de regras ou procedimentos para executar 
determinados processos cognitivos. As heurísticas podem ser vistas como uma forma de 
conhecimento processual – que inclui a reflexão sobre regras, procedimentos e estratégias para 
aplicação do conhecimento declarativo na resolução de certos tipos de problemas 
(MUMFORD, NORRIS, 1999). 

Métodos e técnicas para incentivar a criatividade apoiam tanto a imaginação, a intuição, 
quanto a análise e a interpretação, procurando desenvolver novas perspectivas e ideias para 
soluções de problemas mal estruturados. Sobretudo os métodos heurísticos auxiliam também 
os processos em grupo, no qual os conceitos são desenvolvidos coletivamente, através da 
construção de propostas sobre as ideias de outros membros. Além disso, as heurísticas 
sistemáticas (denominação utilizada para os métodos e técnicas heurísticos, com base em 
processos intuitivos) apoiam os procedimentos cognitivos que ocorrem durante o processo 
criativo (TSCHIMMEL, 2010). 

As classificações de métodos e técnicas é um assunto já há muito tempo abordado, como 
é possível confirmar em Ch. Jones, já na década de 1970, que os classificou de acordo com três 
aspectos: criatividade (vista aqui como as fases divergentes do processo), racionalidade e 
controle sobre o processo de design (JONES, 1976). 
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Com o tempo, surgiram outras formas de classificação, seguindo as novas abordagens 
do design, como àquelas ligadas à semântica do produto, a métodos colaborativos, 
participativos e centrados no usuário. Krippendorf (2006), por exemplo, traz uma organização 
de métodos para a criação de possibilidades futuras, buscando estimular a criação de “espaços” 
para o design e o processo criativo. Também classifica métodos de investigação com os 
stakeholders, e métodos centrados no usuário (human-centered design), com o objetivo de 
compreender como os stakeholders atribuem novos significados. 

Uma classificação interessante dos métodos intuitivos e sistemáticos pode ser observada 
no trabalho de SHAH et al (2003), que distingue os métodos intuitivos em cinco categorias: 
germinal, transformacional, progressivo, organizacional e híbrido. Os métodos germinais 
buscam produzir ideias do princípio do processo, como o Brainstorming5 e K-J Method6. 
Métodos transformacionais geram ideias a partir da modificação de outras existentes, como 
Checklists7 e Estímulos aleatórios8. Métodos progressivos são aqueles em que ocorre pela 
repetição do mesmo conjunto de procedimentos diversas vezes, gerando ideias em pequenos 
passos progressivos, como o Método 6359 e C-sketch10. Os métodos organizacionais auxiliam 
os designers a gerarem ideias em grupo de uma maneira significativa, como Storyboarding11 e 

                                                           
5 Método de geração livre de ideias, excluindo críticas durante o processo de geração, com ênfase na 

quantidade de ideias e na ideação em grupo (OSBORN, 1975). 

6 HOGARTH, R. Judgment and Choice: the ppsycology of decision. Willey: New York, 1980. Método de 

geração livre, mas focado nas ideias que são consideradas válidas, promissoras, similar a estrutura de 

criação de um mapa mental. Uma descrição pode ser conferida em http://mycoated.com 

7 OSBORN (1975). Contém uma lista de questões que propõem modificar uma ideia existente – deu 

origem a outras técnicas similares, como SCAMPER e MESCRAI. Uma descrição pode ser conferida em 

http://mycoated.com 

8 DE BONO (1990). Consiste em identificar critérios para as ideias, categorias para o problema, buscar 

estímulos externos, relacioná-los às categorias do problema, através de associação livre, combinação de 

elementos, etc. É um procedimento organizado que tem em si as bases do próprio pensamento 

analógico. Uma descrição pode ser conferida em http://mycoated.com 

9 Uma variação do brainstorming, na qual 6 pessoas devem escrever 3 ideias em 5 minutos. Uma 

descrição pode ser conferida em http://mycoated.com 

10 SHAH, J. HERNANDEZ, N., SUMMERS, J. D.; KULLARNI, S. Collaborative Sketching (C-sketch): an idea 

generation technique for engineering design. Journal of Creative Behavior,35, 3, 2001, pp.168-198. É um 

sketch colaborativo. Os designers trabalham independentemente, gerando sketches para a solução e, ao 

fim de um tempo, os sketches são passados para outro designer, que deve gerar ideias a partir das 

anteriores. É uma variação do 635.  

11 Narrativas visuais em uma sequencia lógica que pode auxiliar na geração e prototipagem de ideias. 

Uma descrição do uso da técnica no design pode ser observada, por exemplo, em 

http://www.designkit.org/methods/35 
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Diagrama de afinidade12. Por fim, os métodos híbridos combinam diferentes técnicas para 
auxiliar as diversas necessidades em muitas fases da ideação, como a Sinética (GORDON, 
1961). 

Nesta mesma classificação, SHAH et al (2003) identifica os métodos lógicos como de 
base histórica, ou analíticos. Os métodos históricos usam soluções passadas catalogadas e 
algum banco de dados. O método TRIZ13 é um exemplo dessa categoria, contendo princípios 
de invenção a partir de padrões analisados em diferentes patentes. Já os métodos analíticos 
desenvolvem ideias a partir de princípios e de uma análise sistemática de relações, atributos 
desejáveis e não-desejáveis, dentre outros (SHAH et al, 2003; SHAH, SMITH, 2000). 

Além de classificações de ferramentas e métodos como estas, existem diversas 
publicações que trazem um grande conjunto de técnicas para auxiliar o processo de design, 
criativo e de inovação. Uma referência importante nesse sentido é o trabalho de Kumar (2013), 
que organizou 101 métodos visando auxiliar práticas e processos que busquem a inovação. Seu 
modelo processual começa com a observação e aprendizagem de situações reais e com a busca 
por uma compreensão do contexto real por meio da criação de abstrações e modelos 
conceituais para reenquadrar o problema de novas maneiras. Então, novos conceitos são 
explorados, avaliados e implementados, o que requer fluência no pensamento entre o real e o 
abstrato. 

Seu modelo é ilustrado em um mapa de 4 quadrantes, representando a pesquisa sobre 
o contexto real, a análise das informações e a construção de modelos abstratos para a inovação, 
a síntese, na qual os modelos abstratos desenvolvidos são tomados como base para a geração 
de novos conceitos, e a realização dos conceitos em soluções implementáveis (KUMAR, 2013). 
O modelo prevê um processo não linear e iterativo, com muitos ciclos durante o processo 
(Figuras 18 e 19). 

Neste framework, Kumar (2013) distingue entre sete modos de atividade para projetos 
de inovação: compreender o objetivo/escopo; conhecer o contexto; conhecer as pessoas; obter 
insights; explorar conceitos; obter soluções; e realizar a oferta (a solução). Para cada um 
destes, sugere um conjunto de técnicas que podem ser adotadas para auxiliar o processo 
projetual de inovação (e, por consequência, o processo criativo), somando os 101 métodos 
projetuais. 

Outra compilação desta natureza é apresentada por Martin e Hanington (2012), 
organizando 100 métodos de design de acordo com cinco fases projetuais: planejamento, 
escopo e definição; exploração, síntese e implicações projetuais; geração de conceitos e 
prototipagem; avaliação, refinamento e produção; e lançamento e monitoramento. Além 
disso, os métodos e técnicas são classificados em: comportamentais/atitudinais; 
quantitativos/qualitativos; ou inovativo/adaptativo/transicional. Também são enquadrados 
como exploratórios, generativos ou avaliativos, de acordo com seus propósitos e, por fim, como 
participativos, de observação, auto avaliação, de análise por especialistas ou do processo 

                                                           
12 Técnica de origem japonesa nos anos 1960. Consiste em externalizar observações e insights obtidos 

através da pesquisa, para que a equipe de projeto gere ideias baseadas em dados reais (MARTIN, 

HANINGTON, 2012). 

13 ALTSHULLER, 1984. 
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projetual especificamente, descrevendo o papel do pesquisador e do participante no processo 
(MARTIN, HANINGTON, 2012). 
 
Figura 18: modelo do processo projetual. 

 

 

Fonte: Kumar (2013). Adaptado pela autora. 

 
Figura 19: Iteração no processo projetual. 

 

Adaptado de Kumar (2013).  

 
Outras referências atuais e relevantes são de origem de Universidades, como o Delft 

Design Guide (van BOEIJEN et al, 2013), que apresenta aproximadamente 70 métodos e 
técnicas para o processo de design. 

Voltando-se para projetos gráficos, Lupton (2013) também organizou um conjunto de 
mais de 30 métodos e técnicas de acordo com três fases processuais: a definição do problema, 
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a geração de ideias e a criação de formas.  O foco está em técnicas de concepção com a captura 
visual de ideias, esboços, listas, diagramas e mapeamento das redes de associações.  

Estudos realizados no Brasil também trazem uma compilação de métodos e técnicas de 
estimulo à criatividade. Kowaltowski, Bianchi e Petreche (2011) conduziram uma pesquisa 
bibliográfica sobre esses métodos a partir de diversas áreas, como a psicologia, pedagogia, 
administração, marketing, design, artes, arquitetura e engenharia, organizando cerca de 250 
métodos. Contudo, muitas fontes internacionais foram utilizadas nesse estudo, como Casakin 
(2004), Higgins (1994), Summers e White (1976) e Zuzman (2005), dentre vários outros. 

Também foram utilizadas fontes disponíveis online no estudo de Kowaltowski, Bianchi 
e Petreche (2011), como o Mycoated, um repositório para criatividade e inovação com um 
resumo de técnicas, ferramentas, exercícios, revisão de livros e serviços, em uma plataforma 
colaborativa, na qual o conteúdo pode ser adicionado por diversos usuários. No Mycoated são 
listadas mais de 190 técnicas de criatividade14. 

Outra fonte disponível virtualmente é o Creating Minds15, disponibilizando artigos e 
referências sobre criatividade, incluindo uma lista com mais de 70 métodos e técnicas para 
apoiar as fases de definição do problema, criação de ideias, seleção e implementação de 
soluções. 

Também de livre acesso online, o escritório de design IDEO disponibiliza um guia com 
um conjunto de métodos e ferramentas para auxiliar a geração de soluções centradas no 
usuário, em processos colaborativos e sistêmicos. Esse conjunto de ferramentas foi projetado 
para trabalhos com ONGs, projetos sociais e em comunidades, e indica diferentes recursos e 
técnicas para as fases de Inspiração, Ideação e Implementação (HCD Toolkit)16. Além deste 
trabalho, a IDEO também disponibilizou um toolkit virtual, com dezenas de técnicas e 
ferramentas, organizadas de acordo com as três fases acima citadas17. 

Ainda como exemplo de compilações de métodos e técnicas disponíveis virtualmente, 
há o toolkit do Design Media Lab Amsterdam18, constituído com base nos métodos reunidos 
por Curedale (2012a; 2012b). 

Embora o conhecimento de todos esses métodos e técnicas seja relevante e bastante útil 
para este trabalho, tendo em vista que faz parte da temática desta investigação, não se propõe 
aqui fazer uma análise detalhada e exaustiva de cada um, diante das centenas de métodos que 
já foram classificados e podem ser consultados nas obras anteriormente referenciadas. Aqui, 
mais relevante do que a distinção entre um método ou outro, seja a compreensão dos 
princípios e mecanismos que eles possuem. Nesse sentido, Hernandez et al (2010) realizaram 
um estudo a fim de compreender os mecanismos da ideação no design, identificando os 
principais componentes dos métodos, a fim de desenvolver métricas. Os componentes são 
definidos como mecanismos que promovem intrinsecamente a ideação ou auxiliam os 

                                                           
14 Disponível em: http://mycoated.com 

15 Disponível em: http://www.creatingminds.org 

16 Disponível em: http://www.designkit.org 

17 DesignKit, disponível em: http://www.designkit.org/methods. 

18 Disponível em: http://www.medialabamsterdam.com 
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designers a romperem bloqueios mentais. A partir de outros estudos anteriores, Hernandez et 
al (2010) selecionaram os componentes de ideação mais relevantes: estímulos provocativos; 
suspensão de julgamento; representação flexível; mudança do quadro de referência; 
incubação; e exposição de exemplos. 
 
Quadro 5: Componentes de ideação. 

 
Componente de ideaçãoComponente de ideaçãoComponente de ideaçãoComponente de ideação    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Exemplo (método)Exemplo (método)Exemplo (método)Exemplo (método)    
Estímulo provocativoEstímulo provocativoEstímulo provocativoEstímulo provocativo Gatilho para novas ideias por 

meio da exposição do sujeito 
a imagens, sons, etc, 
diretamente relacionados ou 
não 
 

C-Sketch, 635 

Suspensão de julgamentoSuspensão de julgamentoSuspensão de julgamentoSuspensão de julgamento Postergar decisões 
prematuras; disseminar uma 
ideia 
 

Brainstorming 

Representação flexívelRepresentação flexívelRepresentação flexívelRepresentação flexível Uso de meios de 
representação que são fáceis 
de manipular, como 
representações gráficas 
(deixar a forma de 
representação livre – textos, 
diagramas, sketches) 
 

C-Sketch 

MMMMudança udança udança udança do quadro do quadro do quadro do quadro de de de de 
referênciareferênciareferênciareferência 

Mudar como objetivos e 
requisitos estão sendo vistos 
e interpretados 
 

Sinética 

IncubaçãoIncubaçãoIncubaçãoIncubação Realizar um adiamento 
programado no processo, 
para que possa ocorrer um 
processamento sub-
consciente  
 

Pode ser adicionado a 
qualquer método 

Exposição de exemplosExposição de exemplosExposição de exemplosExposição de exemplos Incitar ideias pela exposição 
do sujeito a uma solução para 
o mesmo problema 
 

Galeria 

 
Fonte: Hernandez et al (2010) 

 
Nesse estudo, Hernandez et al (2010) salientam que é possível ainda agrupar os 

componentes em níveis mais abrangentes de princípios de ideação, de acordo com seus efeitos 
no processo de geração de ideias. Por exemplo, a mudança no quadro de referência e a 
exposição a exemplos, podem pertencer ao mesmo princípio de abstração, já que auxiliam a 
superar a fixação por colocar o designer em um contexto diferente (HERNANDEZ et al, 2010). 

Os investigadores reafirmam o papel importante da incubação, que, em seus 
experimentos, melhoraram significativamente tanto as métricas relativas ao processo – 
quantidade e variedade/flexibilidade – quanto as métricas do resultado (o objetivo) – novidade 
e qualidade (HERNANDEZ et al, 2010). 

Interessante observar que um dos componentes essenciais dos métodos de ideação são 
os estímulos externos, um mecanismo importante para o pensamento analógico. Nesse 
sentido, métodos de ideação que auxiliem o uso desses estímulos no projeto podem ser úteis 
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ao processo criativo. Diante disso, uma classificação relevante para o enfoque deste trabalho é 
a proposta por Tschimmel (2010), que organiza os métodos e as técnicas de acordo com os 
procedimentos cognitivos, para auxiliar: a percepção criativa; o pensamento analítico; e o 
pensamento sintético, com o estabelecimento de associações e analogias. 

Para o estímulo da síntese de soluções através do pensamento associativo, Tschimmel 
(2010) sugere técnicas que buscam incitar o conhecimento armazenado na memória através 
de impulsos externos, em associações livres, individuais ou coletivas, como o Brainstorming – 
e suas diversas variações – e os Mapas Mentais19. Também indica técnicas de Confrontação 
Semântica e Visual20, como as Relações Forçadas, visando o afastamento da atividade (ou do 
problema), direcionando a atenção a outras áreas e, então estabelecendo novas conexões, 
transpondo conhecimentos de um domínio para outro. Já para as analogias, um tipo de 
pensamento combinatório também, é citado o método da Sinética, em suas diferentes 
variações de analogias – direta, pessoal, simbólica e fantasiosa –, e a Biônica (como uma forma 
de analogia direta com fenômenos da natureza). 

Contudo, embora o pensamento analógico seja fundamental no processo criativo, a 
percepção e o pensamento analítico também são necessários para que esse processo ocorra, e 
para auxiliar o próprio pensamento sintético (analógico). Tschimmel (2010) sugere que, para 
estimular a percepção, sobretudo no início do projeto, deve-se procurar uma nova perspectiva 
para a situação. Para tanto, indica técnicas que busquem o desempenho de papeis (colocar-se 
no lugar de usuários e consumidores) e o reenquadramento do problema (KRIPPENDORF, 
2006). Técnicas baseadas em impulsos aleatórios, verbais ou visuais, além de outros impulsos 
sensoriais (sons, aromas) que à primeira vista não se relacionam com o projeto, podem 
contribuir para o reenquadramento e para a percepção de novas situações.  

Já para estimular o pensamento analítico, que, por sua vez, irá interagir com o 
pensamento sintético, são sugeridos métodos e técnicas que desmembrem o problema ou 
produto em partes, reorganizando-as e gerando novas combinações ou modificações. 
Exemplos desses métodos e técnicas indicados são: TRIZ – Solução Inventiva de Problemas 
(ALTSHULLER, 1984), Listagem de Atributos (CROWFORD, 1954), Análise e Matriz 
Morfológica (ZWICKY, 1957), MESCRAI (Modificar, Eliminar, Substituir, Combinar, 
Rearranjar, Adaptar, Inverter), dentre outros. O fator comum entre esses métodos e técnicas 
é a sistematização e a possibilidade de novas combinações (TSCHIMMEL, 2010). Porém, 
convém observar que as combinações e modificações partem, normalmente, de elementos já 
existentes e, com isso, podem tender mais a melhorias e inovações incrementais do que de fato 
a soluções totalmente originais. 

  

                                                           
19 O mapa mental é uma técnica que tem como princípios a memorização, a imaginação e a associação, 

por meio de relações entre palavras-chave (e imagens), interligadas graficamente para o 

armazenamento, organização, priorização e geração de informação. Parte de um conceito central e 

irradia conexões até chegar a detalhes (BUZAN, 2012). 

20 Ocorre quando se estabelece uma relação associativa entre o problema e estímulos externos – 

palavras, imagens, textos – escolhidos sob uma determinada perspectiva ou encontrados ao acaso, 

gerando combinações (TSCHIMMELL, 2010). 
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Especificamente sobre analogias no design, ou DbA – Design-by-Analogy – diversos 
métodos foram desenvolvidos, cujas fontes utilizadas para a inspiração análoga variam de 
acordo com a resposta de questões diretas, que permitem a exploração de categorias. Além da 
Sinética (GORDON, 1961), outros exemplos são métodos que usam fontes de inspiração do 
mundo natural, biomimética e conceitos inspirados na biologia (CHAKRABARTI, SHU, 
2010; GOEL, McADAMS, STONE, 2014), ou a partir dos significados da representação do 
problema de projeto e mapeamento semântico de domínios análogos (LINSEY et al, 2008; 
VERHAEGEN et al, 2011), dentre outros. De acordo com Moreno et al (2014b), essas 
abordagens expressam a recorrência do uso de transferência linguística e semântica, explícitas 
ou implícitas, como fundamento para o raciocínio analógico. Pesquisas atuais também 
incluem o desenvolvimento de sistemas de busca para identificar analogias a partir de fontes 
digitais, banco de dados e repositórios (VERHAEGEN et al, 2011; BOUCHARD et al, 2008). 

A memória semântica se refere à acumulação e organização de informações 
significativas, armazenadas na memória de longo prazo. Sua estrutura é como uma rede de 
conceitos que são associados uns com os outros através de categorias (LINSEY et al, 2007). 

Moreno et al (2014b) exemplificam a memória semântica a partir do seguinte caso: 
quando se pensa em um conceito, como “armazenagem de alimento” este é representado por 
associações, com “nós” (ou núcleos) e links. Ao pensar em alimento, esse núcleo se torna ativo 
e essa ativação percorre caminhos através de outros núcleos relacionados (o que seriam os 
domínios associados). O alcance da ativação enfraquece com a distância a partir do núcleo de 
origem. Baseado nesse modelo, um núcleo conceitual será relembrado mais facilmente se a 
distância, por exemplo, o número de links cruzados, diminui, ou se múltiplos caminhos ativos 
convergem para um conceito específico. Conceitos mais gerais, como “recipiente” tendem a 
serem conectados em um grande número de núcleos conceituais, então tornam-se pontos 
centrais, conectores, nessa rede. Ligando novos conceitos através desses conectores, 
encurtam-se distâncias entre conceitos, aumentando a probabilidade de serem recuperados 
na memória (Figura 20) (LINSEY et al, 2007; MORENO et al, 2014b). 

Esse modelo tem implicações sobre o processo de desenvolvimento de conceitos e alguns 
métodos, como o mapa mental, valem-se dessa estrutura do pensamento para auxiliar o 
processo de criação. Outro método desenvolvido a partir disso é o WordTree Method, que 
fornece uma abordagem estruturada para uma nova representação do problema projetual, 
auxiliando o designer a identificar analogias e domínios análogos, através da criação de 
múltiplas representações linguísticas (LINSEY et al, 2012). 

O método inicia pela definição de palavras-chave ligadas ao problema (KPD – key 
problem descriptors), que devem ser verbos de ação derivados a partir das necessidades dos 
clientes, das funções principais, dentre outros. O passo seguinte é criar novas representações 
linguísticas para essas palavras-chave através de um Brainstorming entre a equipe, de modo 
similar ao Método 6-3-5, e o WordNet21 como ferramenta auxiliar. O propósito é encontrar 

                                                           
21 É uma base de dados de palavras em inglês, que inclui substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, 

agrupados em conjuntos de sinômimos cognitivos, cada um expressando um conceito distinto. 

Disponível em: https://wordnet.princeton.edu/ 
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novos termos e dispô-los em um diagrama, utilizando hipônimos22 e hiperônimos23. A partir 
desse diagrama, novas analogias podem ser identificadas e pode-se desenvolver definições 
alternativas para o problema. O último passo consiste em uma geração de ideias onde os 
resultados identificados (analogias, domínios análogos e definições do problema) são usados 
para refinar e desenvolver soluções conceituais, inspiradas a partir do conjunto de experiências 
e memória de longo prazo dos designers e da pesquisa de analogias a partir do WordTree 
method (LINSEY et al, 2012; MORENO et al, 2014b). 
 
Figura 20: exemplo de rede semântica. 
 

 
Fonte: Moreno et al (2014b). Adaptado pela autora. 

 
Moreno et al (2014b), sugere que o WordTree Method poderia ser aprimorado aplicando 

outros recursos linguísticos, como o uso de antônimos, substantivos, adjetivos, dentre outros, 
para estabelecer novas associações através de diferentes caminhos ou níveis de abstração. 

Conforme já exposto anteriormente, o uso de palavras e textos pode contribuir 
significativamente para o processo de geração de ideias por analogias. Além disso, uma 
atividade recorrente e importante é a busca de fontes híbridas de inspiração, recorrendo tanto 

                                                           
22 Hipônimos são palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que de outra, por 

exemplo, maçã é um hipônimo de fruta. 

23 Hiperônimos são palavras com significados genéricos, por exemplo, flor é um hiperônimo de camélia. 
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a textos quanto a imagens, relacionando palavras-chave com representações pictóricas 
(BOUCHARD et al, 2008). Nesse sentido, métodos e ferramentas, como sistemas 
computacionais, que auxiliem os designers a ampliarem o espaço da pesquisa de fontes podem 
contribuir para a geração de novas soluções (BONNARDEL, 2012). 

Como exemplo, há o sistema TRENDS (BOUCHARD et al, 2008), que possui um banco 
de dados com milhões de imagens, realizado com base em centenas de websites. É um sistema 
com material inspiracional que pode ser acessado por meio de uma busca semântica híbrida 
entre textos e imagens. Adjetivos utilizados no projeto podem ser adotados como palavras-
chave de busca, retornando as imagens relacionadas ao termo verbal.   

Ferramentas como essa surgem do mapeamento do próprio processo cognitivo que 
ocorre relativo, neste caso, à categorização da informação utilizada durante a geração de 
ideias. Conforme Kim et al (2010), a informação utilizada baseia-se em grande parte em 
analogias funcionais e estruturais, bem como em relações entre funções, descritores/adjetivos 
semânticos e descrições formais. Nesse processo, a informação parte de níveis mais elevados, 
e abstratos, como valores, emoções, atributos semânticos, até níveis mais concretos, de forma, 
cor, textura, dentre outros. 

Para que um método ou ferramenta seja adotado e útil no processo projetual, é 
fundamental que haja esse alinhamento com o próprio processo cognitivo dos designers, para 
que, independentemente de qual seja a ferramenta escolhida, ela acione os mecanismos 
mentais que ocorrem no pensamento criativo, e, neste caso, analógico, para facilitar a geração 
de ideias. Além disso, é evidente que outros fatores interferem na escolha de determinado 
método, como a fase do projeto, o background da equipe, a problemática em si, as 
características do grupo e a motivação de seus membros (TSCHIMMEL, 2010). 
 
 
3.3.3.3 O papel dos métodos no processo individual e em grupo 
 
Da perspectiva do designer, um método é utilizado como um recurso que fornece informações 
estruturadas sobre o processo de design, contribuindo para que o designer perceba elementos 
relevantes e as relações entre esses elementos do fenômeno em questão ao longo de todo o 
processo (DAALHUIZEN, 2014). 

Nesse sentido, Daalhuizen (2014) considera que os métodos funcionam como 
ferramentas mentais, o que implica diversos aspectos, como: para um método ser utilizado, é 
preciso que seja interpretado e seu conteúdo trazido para o contexto das experiências e do 
modelo mental do designer; os métodos podem exercer um papel de catalisadores para o 
desenvolvimento de habilidades projetuais;  e os métodos auxiliam os designer na geração de 
novas ideias a partir do estímulo da capacidade associativa do pensamento, inclusive sobre 
ideias de outras pessoas (DAALHUIZEN, 2014). 

Assim, um método enquanto ferramenta mental apoia o designer na construção da 
estrutura de seu pensamento, para que possa também aprender, ampliar suas capacidades 
projetuais, comunicar ou refletir sobre as ações realizadas. A Figura 21 ilustra o papel dos 
métodos nos processos cognitivos, incluindo o apoio ao designer no enquadramento (e na 
percepção) da situação em questão, o estímulo para a geração de ideias, a ativação do 
raciocínio crítico ou intuitivo conforme a necessidade; e o desenvolvimento de habilidades, 
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auxiliando no reconhecimento de padrões em situações de projeto e reforçando a prática que 
é necessária para o desenvolvimento dessas habilidades (DAALHUIZEN, 2014).  
 
Figura 21: o papel dos métodos em relação aos sistemas cognitivos básicos. 

 

 
Fonte: Daalhuizen (2014). Adaptado pela autora. 

 
Quando aprendem a utilizar um método específico, os designers desenvolvem um 

method mindset, o que representa um suporte para o desenvolvimento da expertise em design 
– que, por sua vez, compreende conhecimentos, regras, procedimentos e estratégias projetuais. 
Assim, este mindset é um conjunto de conhecimentos e convicções relacionadas ao uso de um 
método, incluindo conhecimentos teóricos e práticos e as experiências envolidas neste uso 
(Figura 22). A aprendizagem e adoção de um novo método requer que este se enquadre na 
preferência do designer por determinados tipos de métodos, para que ele esteja motivado por 
reconhecer seu valor para a atividade, ou por ajuda-lo a adquirir determinadas habilidades 
(DAALHUIZEN, 2014). 

Ainda que os designers conheçam os métodos que podem incentivar o pensamento 
criativo, muitas vezes não há uma aplicação efetiva desses métodos, técnicas e procedimentos, 
em grande medida por exigirem tempo e esforço (DORST, 1997), principalmente quando se 
tratam de métodos analíticos e complexos, como a Solução Inventiva de Problemas – TRIZ – 
ou a Matriz Morfológica e questões relativas ao uso dessas técnicas precisariam ser 
esclarecidas para efetivar seu uso, sobretudo à relevância destas para o projeto, se suas 
combinações são suficientemente importantes para uma análise mais profunda 
(TSCHIMMEL, 2010) e se as soluções que podem gerar são condizentes com esse novo 
paradigma do design, em vez de proporcionarem melhorias a partir de soluções já existentes. 
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Figura 22: Method Mindset 

 

 
Fonte: Daalhuizen (2014). Adaptado pela autora. 

 
O uso dos métodos e técnicas em um grupo exige conhecimento a respeito de sua 

aplicação e um líder, ou moderador, com experiência para conduzir o processo (LAWSON, 
1986). Ao trazer exemplos do uso de heurísticas sistemáticas, como no caso do escritório 
IDEO, Tschimmel (2010) aponta, dentre as principais vantagens: facilitar a ultrapassagem 
das barreiras que surgem nas atividades projetuais; visualizar novas perspectivas para a 
situação; a melhoria da dinâmica de grupo e da motivação pessoal; os designers possuem mais 
prazer na produção de ideias quando há o compartilhamento com outros membros e a 
construção de uma ideia sobre as propostas de outros indivíduos; e a melhoria da comunicação 
entre o grupo. Porém, também há desvantagens, como: a necessidade de tempo para a 
organização e realização dos procedimentos; o esforço necessário para a realização das tarefas, 
sobretudo com relação aos métodos analíticos; e a necessidade de treinamento e liderança, 
conforme abordado. 

A partir desses pressupostos, surgem também outras questões, como de que modo essas 
desvantagens poderiam ser minimizadas e, sobretudo, como se dá essa relação de vantagens e 
desvantagens em grupos pequenos, com limitações de recursos – humanos, financeiros, de 
tempo, materiais, dentre outros – tendo em vista que grupos de projeto como os do escritório 
Ideo, com muitos membros e uma formação interdisciplinar, são exceções diante da realidade. 
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Ainda, como as diferenças entre grupos – com relação à experiência dos membros, à 
constituição dos grupos e às características dos membros – podem afetar esses resultados. 

Assim, as diferenças individuais não são apenas relevantes para a compreensão dos 
efeitos gerais do uso de determinados métodos, mas também para compreender os benefícios 
obtidos pelos designers nessa utilização (DAALHUIZEN, 2014). 

Nesse sentido também, a experiência direta é fundamental para a criatividade, através 
da prática e do treinamento. Após um grupo experimentar um ciclo de design, os membros 
passam a perceber como incorporar os métodos em seus próprios trabalhos para auxiliá-los 
no processo. Além disso, para uma organização, ou, em menor escala, para um grupo criativo, 
é preciso construir confiança entre as pessoas. Para tanto, Kelley e Kelley (2013) comentam 
que muitos clientes, como a Procter & Gamble, por exemplo, mencionam a importância de 
terem coaches na companhia para guiarem os demais em direção ao que denominam de 
confiança criativa. Isso reitera a afirmação dos autores de que liderança e cultura são dois 
fatores intimamente relacionados e essenciais para qualquer grupo criativo. 

Em um processo em grupo, as pessoas precisam internalizar o conceito de construir 
sobre as ideias dos outros, tendo em mente a importância de trabalhar em conjunto em direção 
a uma solução compartilhada. Não há um único indivíduo responsável pelo resultado final, 
pois este é um resultado da contribuição de cada membro ao processo criativo e projetual. E 
para tanto, quanto mais diferenças de experiências anteriores e perspectivas os membros de 
um grupo possuírem, maior a probabilidade de um trabalho colaborativo ter bons resultados. 
Grupos multidisciplinares, por exemplo, trazem experiências diversas e perspectivas 
contrastantes, que resultam em um tensão criativa que, com frequência, levam a ideias mais 
inovadoras (KELLEY, KELLEY, 2013) 

Contudo, mais uma vez, surgem aqui questões importantes, no sentido de que embora 
seja reconhecidamente relevante a formação de grupos multi e interdisciplinares, com uma 
liderança treinada para estimular a criatividade e a inovação e espaços e recursos que 
favoreçam a troca de ideias, esse cenário nem sempre corresponde à realidade de grupos 
formados por estudantes, ou por profissionais em pequenas empresas, ou ainda em outras 
situações diversas com restrições de recursos. E para esses cenários, mais distantes da 
concepção ideal para estimular o pensamento criativo dos indivíduos e o processo em grupo 
que surgem os desafios em obter estratégias para conduzir esses processos de uma melhor 
maneira, visando a obtenção de soluções criativas para situações complexas, que podem incluir 
desde a percepção de um novo cenário, passando por serviços, comunicações, sistemas, até 
produtos materiais, virtuais e gráfico-visuais. 

Conforme visto em Goldschmidt (1995), ao comparar a produtividade na geração de 
novas ideias de um designer e um grupo formado por três integrantes, tanto o trabalho 
individual quanto em grupo podem chegar a soluções igualmente criativas, não existindo 
diferenças significativas entre o indivíduo e a equipe na maneira em que eles conduzem seu 
trabalho para a fruição de ideias. Contudo, também foi constatado que, na equipe, os processos 
de pensamento de um designer são incentivados pela comunicação com os demais membros. 

Outra questão relevante a esse aspecto é observada por Cross (2011), ao relatar que é 
difícil seguir um processo prescrito rigidamente em uma equipe, porque os indivíduos 
possuem suas preferências quanto às maneiras de trabalhar, fato também constatado por 
Goldschmidt (1995). Tanto para equipes quanto para indivíduos, há um fluxo natural de 
processo de projeto que pode não ser coerente com um processo pré-determinado. Assim, a 
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ideação, o surgimento das ideias não pode ser restrito a ocorrer apenas durante um tempo 
prescrito para essa atividade como especificado nas sequências de fases em design, pois, com 
frequência, pode ocorrer fora do momento previamente destinado para a geração de soluções 
(CROSS, 2011). 

Trabalhar como membro de uma equipe traz diferentes problemas e oportunidades para 
um designer. Algumas diferenças entre o trabalho individual e coletivo surgem da própria 
situação, como a necessidade de comunicação efetiva entre o grupo. Além disso, outras 
questões como a compreensão do problema de projeto em termos dos conceitos que são 
propostos e desenvolvidos, envolvendo o esforço pessoal e colaborativo, os fatores emocionais, 
os conflitos entre ideias da equipe e como estes são resolvidos, são aspectos que interferem no 
trabalho projetual realizado em grupos. O trabalho em grupos e equipe é um processo social 
e, portanto, interações sociais, papeis desempenhados e relacionamentos entre os membros 
não podem ser ignorados (CROSS, 2011). 

Para o trabalho projetual em grupo, é necessário que haja conhecimento sobre o 
processo de design e conhecimentos gerais relacionados ao domínio do trabalho. Além disso, 
de acordo com Tschimmel (2010), enquanto um designer isolado pode se concentrar em 
desenvolver a tarefa projetual, mesmo que integre ideias de outros indivíduos não diretamente 
envolvidos no projeto, os designers de uma equipe, além dos conteúdos projetuais, também 
precisam se ocupar da comunicação no interior do grupo. E nesse contexto, compartilhar 
representações gráficas, por exemplo, é um dos recursos fundamentais em um projeto 
colaborativo (CROSS, 2011; GOLDSCHMIDT, 1995). 

O trabalho criativo em grupo, em comparação aos indivíduos que trabalham 
isoladamente, tem como vantagens: o maior número de experiências que podem ser utilizadas 
para a resolução do problema; a memória coletiva facilita a descoberta de informações 
importantes para a tarefa projetual; diferentes tipos de inteligência fazem parte de um grupo, 
ultrapassando de modo mais fácil os bloqueios cognitivos; a discordância na tomada de 
decisões estimula o pensamento analítico e sintético, na medida em que cada membro precisa 
de fundamentos para defender seu ponto de vista; os pontos fracos de um indivíduo podem se 
tornar vantagens para o trabalho em equipe, pois as competências são somadas; e é mais fácil 
assumir riscos coletivamente (TSCHIMMEL, 2011). 

Assim, os resultados dos processos cognitivos de um indivíduo precisam de meios para 
serem compartilhados com membros de uma equipe, às vezes multidisciplinar, a fim de 
detectar e discutir as influências recíprocas. Devido às diferentes perspectivas que existem, 
esse compartilhamento de informações não é apenas um processo de emissão e recepção, pois 
um ator em um projeto não pode apenas enviar uma informação incompleta para outro, sem 
ter uma interação social com o objetivo de explica-la. Por isso o design é visto como um 
processo social que exige muitas interações, bem como discussões, entre os participantes 
(SMULDERS, LOUSBERG, DORST, 2008). 

Essas afirmações reiteram que o trabalho em equipe é de fundamental importância na 
atividade de design, na medida em que o design é uma atividade integrada, envolvendo 
processos colaborativos entre diferentes profissões. Portanto, compreender como o raciocínio 
projetual (e seus procedimentos cognitivos) opera em um contexto de trabalho em equipe é 
essencial (CROSS, 2011). 

Para tanto, além dos conhecimentos processuais e gerais empregados, dos tipos de 
pensamento que ocorrem e podem ser estimulados durante o processo, da comunicação efetiva 



119 

entre os membros da equipe, e dos diversos fatores que interferem na criatividade, de acordo 
com a perspectiva contextual e sistêmica, há ainda as características individuais o estilo 
cognitivo predominante de cada indivíduo que pode influenciar o processo em uma equipe de 
projeto. Embora este seja um campo específico da psicologia e não seja o foco deste trabalho, 
é importante compreender que o estilo cognitivo, ou seja, a forma com a qual a pessoa 
identifica, organiza e transmite informações, também influencia o modo como os 
procedimentos cognitivos serão empregados (POLICASTRO, GARDNER, 1999; 
STERNBERG, LUBART, 1995). 

Embora existam diversas teorias relevantes nesse campo, como o Kirton Adaptation-
Innovation Inventory (KIRTON, 1976), classificações de estilos de pensamentos 
(STERNBERG, LUBART, 1995; 1997), ressalta-se aqui que em relação ao processo de solução 
de problemas, as pessoas podem ter um pensamento global, preferindo conceitos mais gerais, 
complexos e abstratos, ou um pensamento local, privilegiando detalhes de um problema. 
Ademais, podem ter um estilo de trabalho individual ou serem socialmente sensíveis, 
trabalhando melhor em processos colaborativos. No processo criativo em design ambos os 
estilos são necessários, embora o estilo global seja um elemento-chave para o pensamento 
criativo (STERNBERG, LUBART, 1995; TSCHIMMEL, 2010). 

Dessa forma, o estímulo do pensamento criativo em design passa pelo desenvolvimento 
dos procedimentos cognitivos do raciocínio projetual em cada indivíduo, a comunicação e a 
troca de experiências entre a equipe, estimulando novos processos cognitivos e, ainda, 
considerando as diferenças entre as habilidades e os estilos de cada membro. Para tanto, 
métodos e técnicas podem ser utilizadas para auxiliar este processo de criação e comunicação 
de ideias, gerando um fluxo de conceitos, especialmente quando se tratam de grupos de 
trabalho. 

 A interação entre conteúdos semânticos de determinado domínio, entre o 
conhecimento específico, e os procedimentos cognitivos caracteriza o pensamento criativo, 
permitindo a criação de uma nova solução (TSCHIMMEL, 2011). Por isso a importância de 
utilizar métodos e técnicas que estimulem esse pensamento, pois a capacidade de percepção e 
de estabelecer combinações, em um processo de análise e síntese, é desenvolvida com a prática 
e experiência.
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4. Metodologia 

 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos delimitados para o desenvolvimento 

da pesquisa, a fim de atender ao objetivo principal e secundários da investigação. 

 

 

4.1 Abordagem da pesquisa 
 

A abordagem adotada nessa pesquisa é a qualitativa, que busca entender, descrever e discutir 

fenômenos analisando experiências de indivíduos ou grupos por meio de conhecimentos e 

relatos, examinando interações e comunicações com base em observações e no registro de 

práticas, e investigando documentos relacionados às experiências ou interações das pessoas. 

A pesquisa qualitativa procura investigar a forma como as pessoas constroem a sua realidade, 

o que fazem e o que lhes acontece, por meio de diferentes métodos que possibilitem ao 

pesquisador desenvolver modelos, tipologias, teorias (parcialmente generalizáveis) como meio 

de descrever e explicar questões sociais e psicológicas (GIBBS, 2009). 

Assim, a pesquisa qualitativa desenvolve e refina conceitos e hipóteses no decorrer do 

processo de investigação, partindo da ideia de que os métodos e a teoria devem ser adequados 

àquilo que é estudado (GIBBS, 2009). 

Para a coleta de dados, esta investigação combina métodos como entrevistas 

semiestruturadas e questionários, além da observação e entrevista não-estruturada (baseada 

no processo de reflexão e diálogo dos participantes) para a avaliação da proposta, a fim de 

permitir observar a convergência de resultados através de diferentes métodos (FLICK, 2011).  

Também é possível identificar essa investigação como de natureza exploratória e 

aplicada, na medida em que procura produzir conhecimento para aplicação dos resultados em 

contribuições com finalidades práticas (VILAÇA, 2010). 

 

 

4.2 Delineamento da Pesquisa 
 

A fim de verificar a hipótese dessa pesquisa e responder à questão da investigação, o 

delineamento do trabalho foi estruturado em quatro fases principais:  

(I) Mapeamento: busca o estado-da-arte do universo da pesquisa. 

(II) Coleta e Análise de Dados: a partir de técnicas de pesquisa qualitativa. 

(III) Proposição: exploração de estratégias e mecanismos para estimular o 

pensamento criativo no design, a partir da proposição de um framework 

conceitual. 
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(IV) Avaliação: avaliação do framework desenvolvido com grupos de designers para 

verificação de sua aplicabilidade e seu aperfeiçoamento. 

 

 

4.2.1 Fase 1: mapeamento incial 
 

A primeira fase da pesquisa tem como propósito mapear o estado da arte sobre o processo e o 

pensamento criativo no design, a fim de atender aos seguintes objetivos específicos dessa 

investigação: compreender como ocorre e quais os fatores relacionados ao processo e ao 

pensamento criativo em design, individual e em grupo; compreender o conceito de 

pensamento analógico e a sua ocorrência enquanto procedimento cognitivo do pensamento 

criativo em design; e identificar as possíveis estratégias e mecanismos que podem ser 

utilizados para auxiliar o pensamento analógico em design, a fim de cruzar os dados teóricos 

com a coleta realizada posteriormente. 

Para tanto, a fase inclui a Revisão de Literatura sobre os assuntos que permeiam os 

objetivos acima listados, apresentados nos capítulos anteriores. Assim, a literatura não apenas 

fundamenta esse trabalho, mas também constitui-se em uma fonte secundária de dados, que 

serão analisados e comparados com as informações obtidas dos demais procedimentos 

metodológicos (MARTINS, THEOPHILO, 2009; FLICK, 2009a). 

A revisão iniciou-se com a busca de obras de referência, ou seja, os textos clássicos que 

abordam, principalmente, os temas da criatividade e do pensamento criativo. Além destas, a 

etapa abrange a busca de referências em: (i) periódicos internacionais, publicados em língua 

inglesa, e congressos internacionais, a partir das bases de dados Science Direct, Taylor and 

Francis, Web of Knowledge e dos Periódicos Capes, com foco nos estudos publicados a partir 

dos anos 2000; (ii) publicações nacionais em periódicos e congressos relacionados às áreas de 

criatividade e design; e (iii) teses, dissertações e outras publicações elencadas a partir dos 

trabalhos referenciados nas bibliografias dos demais estudos citados. 

Este corpo teórico permitiu o embasamento sobre criatividade, processo e pensamento 

criativo no design, com foco no pensamento analógico e tipos de analogias, a forma de 

ocorrência, os fatores relacionados e mecanismos facilitadores. A revisão, além de trazer o 

estado-da-arte sobre esses assuntos, também possibilitou o desenvolvimento dos 

instrumentos para a coleta de dados com a amostra da pesquisa, a partir da análise dos 

métodos utilizados em investigações correlatas. 

 

 

4.2.2 Fase 2: coleta e análise de dados 
 

4.2.2.1 Procedimentos de coleta e definição dos sujeitos da pesquisa 

 

Após a revisão de literatura, realizou-se a análise dos dados teóricos (capítulo 5) e, com isso, 

foi possível ter clareza sobre as questões a serem investigadas sob a perspectiva da prática e do 

ensino do design, definir os sujeitos da pesquisa e desenvolver os instrumentos da coleta de 

dados. 

Assim, esta fase da pesquisa tem como objetivos principais: investigar o entendimento 

dos designers sobre o processo criativo individual e em grupo, bem como as dificuldades e os 
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facilitadores do pensamento analógico na prática e no ensino projetual; e identificar as 

estratégias e mecanismos que podem ser utilizados, e como podem ser aplicados, para auxiliar 

o pensamento analógico em design, cruzando com os dados da revisão teórica posteriormente. 

Para tanto, seguindo a abordagem da pesquisa e alinhado com os procedimentos utilizados na 

maioria dos estudos referenciados sobre analogias e design, foram definidos os seguintes 

procedimentos metodológicos para a coleta de dados: 

(i) questionários em meio virtual (online) para estudantes de Design;  

(ii) questionarios em meio virtual (online) para docentes de Design; 

(iii) entrevistas semi-estruturadas com especialistas. 

Os questionários são relevantes para garantir a padronização e a comparação dos dados 

obtidos, aumentando a velocidade, a precisão, e facilitando o processamento dos dados 

(VIEIRA, 2011). Este instrumento permite também a obtenção de respostas para questões 

iniciais, podem ser aprofundadas posteriormente em um diálogo direto com os sujeitos, 

através de entrevistas, por exemplo. Além disso, permite uma amostragem maior e em 

diferentes localidades, tendo em vista a viabilidade da aplicação através de meios virtuais. 

Já a entrevista com especialistas é uma forma específica de aplicar entrevistas 

semiestruturadas, com um menor interesse no indíviduo em si, mas sim com enfoque em seu 

domínio sobre um determinado assunto ou campo de atividade. Esse tipo de entrevista é 

integrado ao estudo não como um caso único, mas representando um grupo de especialistas 

(MARTINS, THEOPHILO, 2009; FLICK, 2009a). Assim, as entrevistas permitem um 

aprofundamento sobre as questões a serem investigadas. Partindo dos resultados dos 

questionários, procurou-se, então, compreender melhor como ocorre o processo de criação no 

design e como os designers utilizam mecanismos e métodos para auxiliar esse processo e, 

especificamente, a criação de analogias. 

Sobre o universo da pesquisa, buscou-se obter informações tanto de estudantes, quanto 

professores e profissionais, permitindo assim uma diversidade maior em relação aos níveis de 

experiência projetual. Para tanto, a amostra intencional de estudantes e docentes foi definida 

a partir do Relatório Capes que aponta os cursos recomendados com programas de Pós-

Graduação na área de Arquitetura e Urbanismo – Desenho Industrial, selecionando aquelas 

que se inserem na Região Sul do país. A listagem de cursos recomendados está disponível para 

consulta pública através da Plataforma Sucupira24. Além disso, ampliando o universo da 

pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul, foram incluídas também outras Universidades e 

Centros Universitários, ainda que possuíssem apenas graduação em Design. O objetivo foi 

obter uma amostra de professores e estudantes em nível de graduação e pós-graduação, 

especialização, mestrado e doutorado, de cursos de Design. 

 A partir da listagem da Capes, foram selecionadas as seguintes Universidades: (i) 

Universidade Federal do Paraná (UFPR); (ii) Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS); (iii) Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); (iv) Centro Universitário 

Ritter dos Reis (UniRitter); (v) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); (vi) 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); e (vii) Universidade da Região de 

Joinville – SC (UNIVILLE). 

                                                           
24 Disponível em: http:// https://sucupira.capes.gov.br. 
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 Além destas, com enfoque no estado do Rio Grande do Sul, foram consideradas as 

seguintes instituições: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal 

de Passo Fundo (UFPF), Feevale e Unilasalle, por sua relevância no design no contexto local 

em que se inserem. 

Para a seleção dos sujeitos, o contato foi realizado em cada uma das insituições de 

origem, através dos Coordenadores de Cursos e Secretarias de Pós-Graduação e Graduação, 

via e-mail, apresentando a pesquisa e os questionários e, assim, solicitando o encaminhamento 

aos docentes e estudantes de cada curso, caso aceitem a participação na pesquisa e de acordo 

com os procedimentos internos de cada Universidade e Curso de Design. Para tanto, elaborou-

se o e-mail de apresentação do instrumento, o termo de consentimento a ser assinalado caso 

o estudante ou docente aceite responder às questões e o questionário online, contendo as 

perguntas específicas para cada público. Estes documentos estão disponíveis para visualização 

no apêndice A. 

Para a aplicação dos questionários online, foi realizado um questionário piloto, enviado 

para uma amostra de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seguindo os 

mesmos procedimentos acima descritos, a fim de verificar a compreensão das questões 

propostas e a validade das respostas. 

Cabe ressaltar que não foi realizada quaisquer identificação do respondente. Os 

questionários foram disponibilizados através da plataforma Google Forms, de livre acesso para 

utilização e construção deste tipo de instrumento. 

Com relação ao termo de consentimento livre e esclarecido, o mesmo foi disponibilizado 

também em meio virtual, antes da primeira pergunta do questionário. O termo foi 

disponibilizado integralmente, como uma pergunta obrigatória com duas opções de marcação 

(múltipla escolha): (i) li e aceito o termo (neste caso o respondente é encaminhado para a 

primeira questão) ou (ii) discordo e não aceito o termo (neste caso o formulário é enviado em 

branco e o respondente não chegará a responder às perguntas). 

Além dos sujeitos das Universidades Brasileiras, esta investigação foi realizada também 

na modalidade de Doutorado Sanduíche no Exterior, com vinculo à ESAD – Escola Superior 

de Artes e Design, em Matosinhos, Portugal. Com isso, o questionário para docentes foi 

enviado também aos docentes dos cursos de Design da ESAD e aos professores e 

investigadores portugueses do grupo ID+, Instituto de Investigação em Design, Mídia e 

Cultura. Este grupo reune pesquisadores da Universidade do Porto e da Universidade de 

Aveiro, organizados em três redes de trabalho, uma destas relacionada diretamente a essa 

investigação – Projeto e Transferência de Conhecimento – que busca a compreensão do 

processo criativo, o desenvolvimento de estratégias e propostas para a gestão da comunicação, 

criatividade e projetos e o desenvolvimento de ferramentas para processos de co-criação e co-

design. Os mesmos instrumentos e procedimentos realizados para a aplicação dos 

questionários no Brasil foram adotados em Portugal. 

Além do contexto acadêmico, brasileiro e português, a coleta de dados compreendeu 

ainda as entrevistas com especialistas, com a finalidade de identificar como ocorre o processo 

criativo dos designers na prática de projeto. Para tanto, a definição desta amostra contou com 

profissionais de Design em Portugal, pois um dos objetivos deste doutorado sanduíche foi 

obter parte da coleta de dados e intervenção com designers europeus, a fim de obter uma 

diversidade maior de culturas projetuais e metodológicas relacionadas ao Design. 
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A entrevista semiestruturada foi conduzida com o uso de um roteiro, mas novas 

questões poderiam ser acrescentadas ou modificadas pelo entrevistador ao longo da conversa. 

Esse roteiro foi ancorado no referencial teórico e direcionado para a hipótese e para os 

propósitos da investigaçao (MARTINS, THEOPHILO, 2009; FLICK, 2009a). 

Para tanto, os sujeitos foram selecionados através da premiação e catálogo referentes ao 

ano do Design Português, publicado em 2015, que selecionou os melhores designers e estúdios 

de Design em Portugal, com consulta de livre acesso pelo sítio virtual e aplicativo25. Nesta 

premiação, foram selecionados 95 projetos entre os anos de 2007 e 2015.  

A partir desta listagem, foi realizada uma pesquisa online sobre os 95 projetos e 

designers e, desta, excluíram-se aqueles que correspondiam a um designer autônomo, tendo 

em vista que essa pesquisa busca investigar processos em grupos de design. Assim, restaram 

na amostra 27 escritórios de design, sendo 14 localizados na cidade de Lisboa, capital, 09 na 

cidade do Porto, onde foi  realizado o Doutorado Sanduíche, e outros 04 escritórios no interior 

do país. 

Com base nessa amostra, os contatos para as entrevistas foram realizados através de um 

e-mail de apresentação, convidando para a participação na entrevista, a ser realizada 

presencialmente. O email foi enviado diretamente aos sócios do escritório. 

A entrevista foi gravada para posterior transcrição do audio. Ao contatar os escritórios, 

deu-se a opção da entrevista ser realizada individualmente ou em grupo, caso os escritórios 

possuíssem mais de um sócio disponível a participar. Entretanto, em ambos os casos, o roteiro 

foi o mesmo. Além disso, o termo de consentimento, neste caso, foi levado impresso e entregue 

para os entrevistados lerem e assinarem antes de participarem da entrevista. O tempo previsto 

foi em torno de 45 minutos de duração e as respostas não são identificadas no trabalho. Os 

documentos previamente elaborados referentes ao termo de consentimento e ao roteiro das 

entrevistas encontram-se no apêndice B. 

No total, foram obtidas 90 respostas de estudantes de Design e 53 respostas de docentes 

(brasileiros e portugueses) através dos questionários. Para as entrevistas, 9 escritórios 

aceitaram o convite em tempo hábil, totalizando 17 profissionais entrevistados. Os detalhes 

sobre a coleta de dados e os resultados obtidos encontram-se no capítulo 6. 

Sobre a participação dos sujeitos, ressalta-se que, de acordo com o estabelecido nos 

termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE)26 com o qual todos os sujeitos que 

participaram desta pesquisa tiveram acesso e concordaram em serem incluídos na 

investigação, os benefíciosbenefíciosbenefíciosbenefícios da participação neste estudo provém da colaboração para a 

identificação de variáveis que influenciam o pensamento e o processo criativo no 

desenvolvimento de projetos, sobretudo com relação ao momento de geração de ideias, e ao 

uso de estímulos externos, métodos e técnicas para auxiliar este processo. Além disso, os 

sujeitos que participaram da fase IV da pesquisa, de avaliação, contribuíram com a verificação 

da aplicabilidade e o aprimoramento do framework conceitual desenvolvido nesta pesquisa, 

de seu conteúdo e sua forma de aplicação no processo criativo em design. Acredita-se que, a 

partir dos resultados da pesquisa, seja possível contribuir com o framework para aplicação em 

processos de projeto, facilitando o processo criativo em design, especificamente a geração de 

                                                           
25 http://www.designportugues.pt/ 

26 A aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética enconta-se no Anexo A. 
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ideias e soluções em grupos de projeto. O framework é de público acesso, disponível para todos 

os participantes e demais interessados. A participação dos sujeitos, assim, corrobora de forma 

valiosa para o conhecimento acadêmico e produtivo na área de metodologias e processos de 

design. Acredita-se ainda, que os resultados possam servir como um modelo a ser aplicado 

tanto no ensino quanto na prática de projeto, por profissionais de design. 

Quanto aos riscos para os sujeitos participantes da investigação, os pesquisadores se 

comprometem a minimizá-los, garantindo o sigilo em relação a  identidade dos sujeitos, 

preservando o anonimato, identificando a fala dos entrevistados com nome fictício o símbolo 

não relacionados às suas verdadeiras identidades, assegurando privacidade, confiabilidade, 

proteção da imagem e não estigmatização. Assim, garante-se também que danos previsíveis 

serão evitados. Desse modo, alguns cuidados foram tomados, como: iniciar a coleta de dados 

– entrevistas e questionários – e os workshops de avaliação após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), garantir o sigilo em relação à identidade dos 

participantes consultados, garantir que as informações provenientes sejam publicadas apenas 

no relatório da pesquisa e em artigos relacionados à investigação, comunicar previamente aos 

participantes sobre o conteúdo da pesquisa, bem como as condições relacionadas ao tempo 

médio e assuntos abordados na entrevista, questionário e workshop. Os pesquisadores 

também asseguram o direito de desistência da participação dos sujeitos a qualquer momento. 

Além disso, a participação na pesquisa não acarretará em quaisquer ônus financeiros assim 

como sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros.  

 

 

4.2.2.2 Análise dos dados 

 

Assim, de posse dos dados obtidos através dos questionários e entrevistas e do mapeamento 

inicial realizado por meio da revisão de literatura, prosseguiu-se com a análise destes dados, 

que incluiu a manipulação e a interpretação, a partir do conceito de triangulação. 

A triangulação significa que uma questão de pesquisa é constituída a partir de pelo 

menos dois pontos, normalmente com diferentes abordagens e procedimentos metodológicos, 

que permtitem a localização de um terceiro ponto. A triangulação implica a adoção de 

diferentes perspectivas sobre uma questão em estudo, a partir do emprego de difetentes 

métodos, combinando os dados obtidos no contexto das perspectivas teóricas aplicadas na 

investigação (FLICK, 2009b). 

Nesta fase, portanto, realizou-se a análise para a triangulação de dados a partir das 

entrevistas com especialistas, dos questionários aplicados a estudantes e docentes em design 

e da revisão de literatura. 

A revisão de literatura forneceu uma das fontes de dados desta pesquisa e, a partir da 

análise destes dados, obteve-se um modelo contendo os fatores críticos para a criatividade no 

design, além de um modelo sobre o processo e o pensamento criativo no design. Destes 

modelos, foi possível extrair os primeiros elementos para o framework conceitual, que também 

serviram de categorias para a análise e e classificação dos dados coletados por meio dos 

questionários e entrevistas. 

As entrevistas foram registradas e transcritas, a partir de suas gravações, e então 

analisados os padrões de respostas a partir destas categorias identificadas por meio da revisão 

de literatura (os primeiros elementos do framework). Após a transcrição, um passo em direção 
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à análise é a codificação, que envolve a identificação e o registro de passagens de texto ou 

outros dados como partes de um quadro geral que exemplificam a mesma ideia. Há uma 

codificação aberta, na qual o texto é lido de forma reflexiva para identificar caracteísticas 

relevantes (Gibbs, 2009). Com isso, além da descrição obtida, procuram-se padrões e relações 

entre os dados, verificando diferenças e semelhanças categorizadas e dispondo-as em tabelas 

comparativas. 

Cada entrevista foi analisada individualmente, classificando os dados de acordo com as 

categorias identificadas. Além disso, foram analisados os documentos gerados pelos 

entrevistados e, por fim, todas as respostas foram classificadas de acordo com os padrões 

encontrados para cada categoria, formando uma síntese das principais informações obtidas 

através dos 09 escritórios participantes.  

Com relação aos questionários online, os dados foram analisados a partir da codificação 

realizada de forma automática pela plataforma virtual para as questões fechadas. As questões 

abertas foram analisadas seguindo os mesmos procedimentos das entrevistas. 

Assim, esses dados foram comparados e confrontados entre si e com relação à revisão 

de literatura dessa investigação, segundo o conceito da triangulação. Os dados teóricos foram 

então complementados com os dados da coleta, permitindo a continuidade da pesquisa com a 

fase 3. A descrição completa desta análise e os resultados obtidos encontram-se no capítulo 6. 

 

 

4.2.3 Fase 3: proposição 
 

A terceira fase dessa investigação tem como objetivo propor um framework conceitual que 

evidencie os principais aspectos do pensamento analógico no processo criativo em design, os 

fatores relacionados, as estratégias e mecanismos facilitadores, do processo individual e em 

grupo. 

Para tanto, a análise de dados da literatura e da coleta com estudantes, docentes e 

profissionais possibilitou a determinação de um conjunto de diretrizes para o framework, de 

acordo com as etapas do modelo teórico sobre o pensamento e o processo criativo no design 

(apresentado no capítulo 5). Essas diretrizes, então, deram origem às estratégias e ações para 

auxiliar o pensamento criativo, especificamente o pensamento por analogias no design. Além 

das diretrizes, os modelos gerados a partir da revisão da literatura foram adotados para definir 

as principais etapas do framework conceitual. 

Ao decorrer do desenvolvimento e com base nas diretrizes obtidas, identificou-se 

também a necessidade de desenvolver uma ferramenta que facilite a aplicação do framework 

teórico na prática projetual. Assim, foi desenvolvida também esta ferramenta, que consiste em 

um canvas, ou seja, um mapa visual com áreas pré-formatadas, contendo recomendações e 

questões-chave – desenvolvidas a partir das estratégias do framework – a fim de auxiliar os 

grupos de design em seus processos criativos, com foco na criação de analogias. Esta 

ferramenta também tem o aporte de um jogo de tabuleiro para auxiliar em uma das etapas do 

processo, realizado como um mockup para avaliação de seus princípios na fase 4 da 

investigação.  
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4.2.4 Fase 4: avaliação 
 

A última etapa da investigação corresponde à avaliação do framework e dos instrumentos dele 

originados em grupos de designers para a verificação de sua aplicabilidade e seu 

aperfeiçoamento. 

Assim, após a primeira versão desenvolvida, definiu-se os grupos de avaliação, buscando 

diferentes níveis de experiência profissional e atuação – acadêmica e prática. Os sujeitos foram 

selecionados a partir dos participantes da coleta de dados da pesquisa, formando três grupos 

de diferentes perfis: (i) estudantes de design; (ii) profissionais atuantes em escritórios de 

design; e (iii) docentes de design. 

Os sujeitos foram convidados a participarem da avaliação através de contato online com 

as instituições de origem ou diretamente – no caso dos profissionais, por exemplo, que já 

haviam sido contatados anteriormente para as entrevistas. Dentre os respondentes em tempo 

hábil e com disponibilidade para a participação da avaliação, formou-se três grupos distintos: 

• Grupo 1: formado por 03 estudantes de Mestrado em Design na Universidade 

do Porto (Portugal), de nacionalidade brasileira e com experiência profissional 

na área projetual. 

• Grupo 2: sócios do escritório “G” (assim codificado na coleta e análise de dados 

das entrevistas, no capítulo 6), fundado em 2012, com 3 sócios, de nacionalidade 

portuguesa, formados em Design de Comunicação pela ESAD – Portugal. 

• Grupo 3: formado por 04 profissionais, docentes de Design e Criatividade e 

profissionais com experiência em desenvolvimentos de projetos de produto, 

comunicação e digital, de nacionalidade portuguesa. 

Com a seleção dos grupos, estruturou-se a avaliação do framework em um formato de 

workshop, realizando as seguintes etapas: 

(i) Apresentação dos principais resultados da investigação, para contextualizar o 

desenvolvimento do framework; 

(ii) Apresentação do framework conceitual, explicando suas estratégias, ações, 

mecanismos, recomendações e métodos sugeridos; 

(iii) Apresentação das ferramentas/instrumentos de apoio 

(iv) Aplicação das principais etapas do canvas em um caso simulado de projeto, para 

sua verificação durante o processo criativo e de analogias em grupo; 

(v) Reflexão e discussão final entre os participantes, sobre o conteúdo e a 

aplicabilidade do framework e instrumentos. 

O tempo determinado para a aplicação dos procedimentos (i), (ii) e (iii) foi de 45 

minutos. Para a aplicação do caso simulado (iv), foi previsto de 2h a 2h30. Por fim, para a 

discussão final, foi destinado entre 45 e 60 minutos. O caso simulado foi aplicado apenas com 

o grupo 1, devido a disponibilidade de tempo dos demais participantes. Nos demais grupos, a 

partir da apresentação do framework e instrumentos, partiu-se para a discussão sobre a 

compreensão de seu conteúdo e sobre a visão dos especialistas a respeito de sua aplicabilidade 

na prática e no ensino de design, verificando suas possíveis melhorias. Nestes casos, estendeu-

se o tempo de discussão final. Em todos os workshops foi realizado um intervalo antes da 

discussão final. 
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A análise dos resultados ocorreu a partir dos registros fotográficos, dos documentos 

gerados pelos designers e pela observação participante. A observação participante, em 

concordância com Flick (2009a), é uma abordagem e um estudo em profundidade, 

qualitativos, com interesse no pensamento e na interação humana vistos a partir da 

perspectiva de pessoas que são membros de situações específicas.  

Sobretudo, as principais informações obtidas tiveram origem na sessão de reflexão e 

discussão. Os comentários e sugestões dos participantes foram então registrados e 

posteriormente utilizados para os aprimoramentos do framework e dos instrumentos, 

finalizados conforme apresentados no capítulo 7. 

As etapas da pesquisa podem ser visualizadas no Quadro 6.
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Quadro 6: Metodologia da pesquisa. 

 

EtapaEtapaEtapaEtapa    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    MétodosMétodosMétodosMétodos    DetalhamentoDetalhamentoDetalhamentoDetalhamento    

1: Mapeamento inicial1: Mapeamento inicial1: Mapeamento inicial1: Mapeamento inicial    

Compreender como ocorre e quais os fatores relacionados à criatividade, ao 

processo e ao pensamento criativo em design, individual e em grupo.  

 

Compreender o conceito de pensamento analógico e a sua ocorrência 

enquanto procedimento cognitivo do pensamento criativo em design. 

 

Identificar quais estratégias e mecanismos podem ser utilizados e como 

podem ser aplicados para auxiliar o pensamento analógico em design.  

 

Pesquisa bibliográfica/ Revisão de Literatura Principais bases de dados: Science Direct, Taylor and Francis, Web of 

Knowledge, Periódicos Capes 

Principais termos: creative thinking and design; design creative process, 

analogical thinking and design, creativity and design. 

2: Coleta2: Coleta2: Coleta2: Coleta    e Análise de Dadose Análise de Dadose Análise de Dadose Análise de Dados    

Investigar o entendimento dos designers sobre o processo criativo individual 

e em grupo, bem como as dificuldades e os facilitadores do pensamento 

analógico na prática e no ensino projetual.  

Identificar quais estratégias e mecanismos podem ser utilizados e como 

podem ser aplicados para auxiliar o pensamento analógico em design.  

 

Coleta: Questionários online para estudantes 

 

Enviado para 11 universidades da região sul do Brasil. Obtidas 90 respostas 

entre estudantes de graduação e pós-graduação em Design. 

 

Coleta: Questionários online para docentes 

 

Enviado para 11 universidades da região sul do Brasil e para docentes 

portugueses através da ESAD – Escola Superior de Artes e Design 

(Matosinhos) e do grupo de pesquisa ID+ (Universidade do Porto e 

Universidade de Aveiro). Obtidas 53 respostas. 

 

Coleta: Entrevistas semiestruturadas com especialistas Contato com 27 escritórios de Design em Portugal. Obtidas 09 entrevistas 

em grupo, totalizando 27 profissionais entrevistados. 

 

Análise da revisão de literatura Modelo contendo os fatores críticos para a criatividade. 

Modelo do processo e pensamento criativo em design. 

Resultaram nos primeiros componentes para o framework: fatores de 

influência da criatividade; elementos do pensamento analógico; mecanismos 

e estratégias para auxiliar o pensamento por analogias. 

 

Análise dos questionários para estudantes 

Análise dos questionários para docentes 

Perguntas fechadas; análise quantitativa. 

Perguntas fechadas + perguntas abertas, codificadas de acordo com os 

componentes identificados para o framework (da revisão de literatura) 

Médias e comparativos entre as respostas de estudantes e docentes com o uso 

do software GraphPad Prism 7. 

 

3: 3: 3: 3: ProposiçãoProposiçãoProposiçãoProposição    Propor um framework conceitual que evidencie os principais aspectos do 

pensamento analógico no processo criativo em design, os fatores 

relacionados, as estratégias e mecanismos facilitadores para o processo 

individual e em grupo.  

 

A partir da triangulação de dados, identificação das diretrizes para o 

desenho do framework. 

Desenho do framework com base nos modelos gerados e nas diretrizes 

obtidas. 

Estruturação do framework em etapas, contendo estratégias, ações, 

mecanismos, recomendações e métodos/ferramentas sugeridos. 

Desenvolvimento das ferramentas de apoio: canvas e mockup do jogo de 

tabuleiro/cartas. 

4: Avaliação4: Avaliação4: Avaliação4: Avaliação    Avaliar a aplicabilidade do framework proposto para a geração de ideias e 

soluções em grupo, bem como a sua contribuição para o processo criativo de 

design e para o desenvolvimento do pensamento analógico 

Workshops para apresentação do framework, instrumentos e aplicação de 

caso simulado. 

Grupo 1: estudantes brasileiros de pós-graduação em Design (Mestrado – 

Universidade do Porto – Portugal). Apresentação do framework, 

instrumentos, aplicação do caso simulado e reflexão/discussão final. 

Grupo 2 – escritório de Design com 03 sócios, na área de Design de 

Comunicação, formado em 2012 em Matosinhos/Porto, Portugal. Grupo 3 – 

05 docentes e profissionais de Design e Criatividade. Apresentação do 

framework, instrumentos e reflexão/discussão final. 
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5. Análise da revisão de literatura 
 

5.1 Desenho de modelos dos fatores críticos para a criatividade e do pensamento 
criativo no design 
 

Com base na revisão de literatura realizada sobre a criatividade no indivíduo, no 
contexto social e, dentro deste, os grupos criativos, apresentados no capítulo 2 e sintetizados 
nas figuras 3 e 10, desenvolveu-se um modelo com os principais fatores que afetam a 
criatividade e suas interações, incluindo a motivação intrínseca e extrínseca. Esta visualização 
dos fatores mais importantes ligados ao indivíduo, aos grupos e ao contexto ambiental é 
relevante para compreender os diversos aspectos que interferem no processo criativo, no 
pensamento dos indivíduos e nos resultados desse processo, diante de uma visão contextual 
da criatividade. 

A motivação é um aspecto central, que permeia todas as esferas – indivíduos, grupos e 
contexto ambiental – em uma influência recíproca. Ou seja, a motivação individual interfere 
nos grupos e no ambiente, bem como os fatores ambientais e de composição da equipe afetam 
a motivação intrínseca, e por sua vez o processo criativo, o pensamento individual e, com isso, 
o resultado criativo (AMABILE, 1983; 1997; AMABILE, FISCHER, 2009; CHAKRABARTI, 
2011; COLLINS, 2004; CSIKSZENTMIHALYI, 1990; 2007; KRÖPER et al, 2011; 
TSCHIMMEL, 2010). 

Com relação ao indivíduo, é preciso considerar as suas características pessoais, 
essenciais e desejáveis, como: fluência, flexibilidade; elaboração de ideias; originalidade; 
persistência; autoconfiança; tolerância; dedicação; questionamento; abertura a novas 
experiências; e abertura a fantasias (capacidade de imaginação). Além disso, há a inteligência 
e as habilidades cognitivas, que incluem o pensamento para a resolução de problemas, a 
capacidade de escolha e tomada de decisão e o processamento e organização da informação. 
Ainda com relação ao indivíduo, há as habilidades criativas, relativas ao processo, que incluem 
a capacidade para elaborar estratégias para geração de ideias, o estilo cognitivo e de trabalho. 
Por fim, é preciso ter em conta o conhecimento mínimo necessário para a tarefa e a experiência 
do sujeito em relação à atividade (ALENCAR, FLEITH, 2003; BARRON, 1976; FEIST, 
BARRON, 2003; GUILFORD, 1950, 1967; KLAUSEN, 2010; KNELLER, 1978; 
KOWALTOWSKI et al, 2010; MARÍN IBAÑEZ, DE LA TORRE, 1991; MACKINNON, 1965; 
STERNBERG, 2000; TAYLOR, 1975; TORRANCE, 1969). 

Atrelada a esses fatores está a motivação intrínseca, que é afetada e influencia 
características pessoais, como positividade, autodeterminação, o sentimento de valorização, a 
capacidade de concentração e a disposição ao risco. Além disso, o conhecimento e a 
experiência são importantes fatores motivacionais, pois podem fazer o indivíduo se sentir apto 
para realizar a tarefa, desde que não restrinja a sua curiosidade e o desafio relacionado à 
atividade. Também é importante manter o foco na promoção, ou seja, no final que é desejado, 
eliminando os aspectos negativos. Isso pode reduzir emoções e sentimentos negativos e 
bloqueios emocionais, focando nas emoções e desejos positivos individuais (AMABILE, 1983; 
1997; AMABILE, FISCHER, 2009; CHAKRABARTI, 2011; COLLINS, 2004; 
CSIKSZENTMIHALYI, 1990; 2007; DAMÁSIO, 2012; GERRARDS-HEESE, 1994; 
HIGGINS, 1998; KRÖPER et al, 2011; TSCHIMMEL, 2010). 
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Os indivíduos quando trabalham em grupos (de projeto, neste caso), serão afetados 
pelas características do grupo, como a diversidade entre os membros, o tamanho e a coesão 
entre a equipe, além da confiança e a interdependência positiva entre os sujeitos. Neste 
contexto da equipe, é importante considerar os conhecimentos e processos que são 
compartilhados, formando modelos mentais comuns que podem contribuir para o processo 
coletivo de criação, bem como a comunicação entre o grupo. Esses aspectos irão afetar a 
motivação para o trabalho em equipe, que por sua vez irá influenciar e ser influenciada pela 
motivação intrínseca dos indivíduos (BADKE-SCHAUB et al, 2007; BISSOLA et al, 2014; 
BROPHY, 1998, 2006; COHEN, BAILEY, 1997; GILSON, SHALLEY, 2004; KWON, JANG, 
2014; LAREY, PAULUS, 1999; MANNIX, NEALE, 2005; MUMFORD et al, 2001; 
NEUMAN et al, 2006; PAULUS, YANG, 2000; TAGGAR, 2002). 

Os grupos criativos estão inseridos em um ambiente social – organizacional, acadêmico, 
ou outro – que inclui os aspectos relativos ao campo/domínio específico em questão. Aqui são 
relevantes as práticas e os conhecimentos validados na área, a comunidade de especialistas do 
campo, além das características da própria tarefa, que deve ser adequada aos recursos e à 
capacidade dos indivíduos, ao mesmo tempo em que seja desafiadora o bastante para 
estimulá-los. Também são aspectos importantes o tempo adequado para o trabalho, os 
recursos materiais, financeiros e a informação disponível para o projeto. Ainda no contexto 
ambiental, as práticas de gestão e a liderança são muito importantes para a criatividade, 
incluindo a comunicação aberta, o reconhecimento de competências e esforços, ressaltar as 
competências individuais, a avaliação construtiva, a liberdade para novas ideias, feedbacks 
constantes, a clareza nos objetivos a serem atingidos e a orientação a assumir riscos durante o 
processo. Todos esses aspectos serão determinantes para a motivação que o ambiente 
oferecerá para os grupos e seus indivíduos, também em uma relação de influência recíproca 
com a motivação intrínseca (AGARS et al, 2012; ALENCAR, FLEITH, 2003; AMABILE, 
1983, 1997; CKIKSZENTMIHALYI, 1988; FORD, 1996; STRERNBERG, 1988; WOODMAN 
et al, 1993) 

Com base na grande diversidade de estudos relacionados à criatividade, a partir das 
teorias apresentadas e discutidas no capítulo 2, conforme já abordado, percebe-se a visão 
contextual predominantemente nos estudos mais recentes, abrangendo muitos fatores que 
influenciam a criatividade dos indivíduos, em grupos, equipes e instituições, seja no âmbito 
organizacional ou acadêmico. Entretanto, embora em teoria se compreenda a visão sistêmica 
da criatividade, correlacionar todos os fatores que interferem no processo criativo não é uma 
tarefa fácil na prática de projeto, tendo em vista que são muitas variáveis que podem interferir 
e, ainda, que se modificam conforme a circunstância e os atores envolvidos no processo.  

Assim, este modelo (Figura 23) foi desenvolvido com a finalidade de mapear os 
principais aspectos que podem afetar a criatividade nessa perspectiva contextual, que 
considera o indivíduo como um dos componentes do processo. Ter esta compreensão e 
visualização desses aspectos é importante para o desenvolvimento de processos, métodos, 
técnicas, ações, métricas, dentre outros, que permitam interferir em determinado fator, 
considerando a sua inter-relação com os demais, ainda que possa ser difícil trabalhar em todos 
ao mesmo tempo. O importante nesta identificação, é que permite, dentro da diversidade de 
variáveis, selecionar os aspectos mais críticos em determinado contexto projetual, ou 
organizacional, para então atuar nestes fatores e em suas relações mais próximas. 
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Figura 23: modelo-sintese dos fatores relacionados à criatividade. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 
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Evidentemente, não se pretende trazer aqui um conjunto único de fatores, pois essas 

variáveis podem ser desmembradas em outros elementos e novos aspectos podem ser 
acrescentados. Mas, devido ao grande número de aspectos que são relacionados à criatividade, 
de acordo com as diferentes áreas e teorias, buscou-se àqueles mais recorrentes e relevantes. 
Todavia, entende-se que, de acordo com o contexto em questão, por exemplo, organizacional 
ou acadêmico, e com o enfoque desejado, como cognitivo, afetivo, social, esses aspectos podem 
ser ainda expandidos e detalhados. 

Este primeiro modelo foi desenvolvido a fim de identificar os elementos iniciais para o 
desenvolvimento do framework que auxilie o pensamento criativo de designers, quando 
trabalham em grupos de projeto, visando facilitar a geração de ideias e soluções.  

Contudo, para o desenvolvimento do framework, também é necessário identificar os 
fatores relacionados ao processo e ao pensamento criativo especificamente, e como ocorrem 
no processo de design, além dos aspectos da criatividade contextual mapeados no modelo 
exposto na Figura 23.  

Estes foram os assuntos tratados no capítulo 3 desta tese, a partir da revisão de literatura 
sobre processo e pensamento criativo no design. O pensamento criativo dos designers (não 
apenas destes, é claro), compreende subprocessos cognitivos, que serão acionados por meio de 
um processo criativo a fim de resolver determinado tipo de problema. O pensamento será 
influenciado pelas características relacionadas ao indivíduo e sua motivação, de acordo com 
os aspectos apresentados na Figura 22. 

Assim, conforme discutido anteriormente, o processo criativo inclui os processos 
cognitivos dos indivíduos (STERNBERG, 2000) e, de acordo com Lerdahl (2001), ocorre em 
um ciclo entre caos e ordem, rompendo com o conhecimento estagnado existente e, após uma 
fase caótica e divergente, uma nova ordem é criada, com novas combinações a partir de 
conhecimentos e ideias existentes. 

A esse processo de criação cíclico entre caos e ordem, conforme o modelo de Lerdahl 
(figura 15, capítulo 3), é possível associar as fases do processo criativo, que são também 
processos cognitivos dos indivíduos, como análise, geração/síntese, avaliação e incubação 
(GERO, 2004; HOWARD, 2008, LUBART, 2001). 

Com base nessas premissas, adaptou-se e ampliou-se aqui o modelo de Lerdahl (2001), 
conforme a Figura 24. Propõe-se que, partindo do desconforto com a situação inicial, começa 
um processo iterativo entre análise e síntese, com momentos mais intensos de apreensão de 
informações e conhecimentos – de fontes externas ou do próprio designer – e análise de novos 
aspectos ainda não percebidos, e outros mais intensos de abstração e geração de novas 
possibilidades e conexões, em uma fase sintética, até convergir a determinadas ideias, que 
podem ser então traduzidas em diferentes linguagens, avaliadas e selecionadas, para seguirem 
um novo ciclo ou serem estabilizadas em uma nova ordem (solução). Assim, entende-se que a 
análise e a síntese não são procedimentos totalmente distanciados, no qual é preciso terminar 
um para iniciar outro, mas contínuos, sendo que de acordo com a evolução do processo serão 
mais intensas em determinados momentos. Além disso, em cada fase desse processo é possível 
que exista um período de incubação, que, de mesmo modo, podem ser visualizados como 
vários pequenos espaços de tempo em que o designer se afasta da situação, para que seu 
processo seja maturado e para que seja possível captar novas apreensões, informações e 
realizar outras conexões.  
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Figura 24: Pensamento e processo criativo no indivíduo 

 

 
Elaborado pela autora. 

 
No modelo aqui proposto, esses processos serão acionados mentalmente pelo designer 

de determinada maneira – por exemplo, com mais ênfase em processos analíticos ou sintéticos 
– de acordo com o tipo de problema que terão para resolver. Conforme a revisão de literatura 
apresentada, embora existam diferentes tipos de problemas e paradigmas de design 
relacionados a estes, concordou-se que a maioria dos problemas atuais de design são 
problemas indeterminados ou, ainda, situações problemáticas paradoxais (DORST 1997; 
2003; 2006). 
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Conforme abordado, estas situações paradoxais serão definidas ao longo do processo 
projetual e criativo, sob influência do estilo de trabalho do designer e sua experiência, do grupo 
e da organização (contexto) no qual se inserem. O designer cria um framework da situação, 
com uma rede de conexões que pode ser útil para encontrar soluções (DORST, 2006). O frame 
inicial que é o gatilho para o processo de co-evolução do problema-solução (DORST, CROSS, 
2001), é formado pela experiência e conhecimento do designer, e também pelas estratégias 
que adota – foco no problema, na solução, na obtenção de informação externa ou no 
conhecimento tácito (KRUGER, CROSS, 2006). 

Para este tipo de situação, o paradigma que está mais associado ao pensamento criativo 
do designer é o paradigma da emergência (KOSJINEN et al, 2001; TSCHIMMEL, 2010), que 
une aspectos da co-evolução do problema solução (DORST, CROSS, 2001) com a prática 
reflexiva (SCHÖN, 1983). 

Assim, os procedimentos cognitivos do pensamento criativo serão acionados por meio 
de um processo criativo individual. Nesse processo, serão desenvolvidas estratégias mentais 
para criar o processo de trabalho e a solução para a situação, iniciando com um frame de 
referência a partir do valor que se deseja criar (DORST, 2011). Este frame funciona como 
gatilho para a busca de outros frames a partir de aspectos periféricos à situação problemática, 
ou temas associados ao problema, chegando a novas estruturas e criando conexões entre esses 
frames para chegar a uma solução (Figura 25).  

 
Figura 25: pensamento criativo do designer – criação e conexão de frames 

 

 
Elaborado pela autora. 

 
Entretanto, conforme já discutido nessa tese, esse processo, no design, não ocorre com 

um único indivíduo trabalhando sozinho, mas em processos que são compartilhados com 
outros sujeitos envolvidos no projeto. Dessa forma, esses insights – que não precisam ser a 
solução final, mas pequenos avanços ao longo do projeto até se chegar a solução escolhida – 
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são compartilhados em um grupo. Dessa forma, a expressão e comunicação de ideias 
funcionam como gatilhos para um novo processo criativo – e cognitivo – individual, gerando 
uma construção coletiva de novas ideias (GOLDSCHMIDT, 1995; KELLEY, 2013). 

Neste processo, a que se chamou de design thinking compartilhado (DU et al, 2015), no 
qual o problema-solução co-evolui a partir do pensamento criativo dos indivíduos, cujos 
insights são externalizados para o grupo, ocorre também, de acordo com o paradigma da 
emergência, uma reflexão na ação. Essa reflexão é tanto sobre as soluções quanto sobre o 
processo em si, o que possibilitará a comunicação das ideias entre o grupo, valendo-se de 
modelos mentais compartilhados, até que o grupo chegue a um consenso do melhor processo 
e solução que conseguiram obter. Esse processo criativo coletivo será influenciado pelas 
características do grupo e pelos fatores contextuais da criatividade, além de ser apoiado por 
métodos e técnicas do processo de design (Figura 26).  
 
Figura 26: pensamento criativo do designer e compartilhamento de ideias em grupo. 
 

 
Elaborado pela autora. 

 
Sendo assim, ampliou-se o modelo inicial, incluindo o indivíduo – e seu processo 

criativo – em grupos de projeto, com o compartilhamento dos insights individuais por meio 
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da reflexão, tradução de linguagens e comunicação (expressão de ideias) e dos modelos 
mentais compartilhados pela equipe (Figura 27). 
  
Figura 27: Pensamento e processo criativo no indivíduo e em grupos. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 

  
Dessa forma, para o processo coletivo, a reflexão, tradução e a comunicação são os 

elementos-chave para acionar novos processos individuais, que, por sua vez, tem como 
elemento principal a criação e conexão entre frames, o que ocorre através de procedimentos 
cognitivos. De acordo com a revisão de literatura apresentada, os procedimentos 
fundamentais do pensamento criativo no design são a percepção, a análise e síntese, e, dentro 
desta, as associações e analogias, além da tradução já comentada (TSCHIMMEL, 2010). 
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Assim, embora entenda-se que a percepção esteja presente em todo o processo criativo, 
pois é essencial para a apreensão de novos estímulos e informações, será ainda mais relevante 
na formação dos primeiros frames do problema-solução, através da apreensão sensorial dos 
estímulos, associada a experiências e emoções, em um processo mais intuitivo e imaginativo. 
Essa capacidade de perceber aspectos distintos de estímulos aparentemente aleatórios e 
relacioná-los aos frames da situação problemática será essencial ao pensamento criativo. A 
percepção, assim, é fundamental para desencadear um novo processo analítico-sintético. 

Nesse processo em espiral de análise e síntese, conforme já discutido, a criação de 
hipóteses e a conexão entre os frames para a formação de uma nova estrutura da qual emerge 
uma possível solução, o pensamento sintético pode ser definido como um pensamento 
combinatório (TSCHIMMEL, 2010).  

Nesse pensamento combinatório, a analogia é o procedimento cognitivo essencial que 
permitirá a criação de links entre os frames relacionados ao problema-solução, chegando-se 
aos insights (CROSS, 2007; DORST, CROSS, 2001; GENTER, KURTZ, 2006; GENTER, 
SMITH, 2012; KAO, 2014; NAGAI et al, 2009). 

Assim, com os primeiros frames e a percepção de novos estímulos e informações, outros 
frames – a partir de temas, ou categorias associadas ao problema-solução – serão acionados 
no pensamento criativo e com o mapeamento de dois domínios (ou mais) distintos, com base 
em suas similaridades, será possível transferir informações e estabelecer correspondências 
entre esses domínios distintos (CASAKIN, TIMMEREN, 2014; HOLYOAK, KOH, 1987; 
HOLYOAK, TAGHARD, 1997; KIM, HORII, 2015). 

Conforme abordado na revisão de literatura, e representado na figura 18, essa 
transferência de informações e o estabelecimento de novas conexões dependem do tipo de 
analogia, considerando a distância entre os domínios (frames) relativos ao objetivo e à fonte 
de inspiração, criando analogias estruturais ou superficiais, entre domínios distintos ou no 
mesmo domínio (tema) (BLANCHETTE, DUNBAR, 2000; GENTER, MARKMAN, 1997; 
KALOGERAKIS et al, 2010; MORENO et al, 2014; OZKAN, DOGAN, 2013; TSENG et al, 
2008; WARD, 1998). 

Esse processo cognitivo, contudo, depende não apenas da distância entre os domínios, 
mas também de fatores associados ao processo de design – o momento, a fase do processo –, 
ao tipo de problema, à experiência do designer e aos fatores externos associados à integração 
do conhecimento comum sobre o contexto do projeto (modelos mentais compartilhados entre 
o grupo). 

Com isso, o modelo que sintetiza os principais aspectos referentes ao pensamento e 
processo criativo foi complementado com os procedimentos cognitivos da percepção e da 
analogia, concluindo a proposição de acordo com a Figura 28. Cabe ressaltar também que, 
embora a tradução tenha sido representada como um elemento-chave no processo criativo em 
grupo, é também um procedimento cognitivo presente no processo individual, evidentemente, 
e que poderá percorrer os diversos momentos desse processo, com ênfase entre a síntese e a 
avaliação, quando é necessário transpor as ideias e imagens mentais para alguma forma de 
representação
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Figura 28: Modelo do pensamento e processo criativo no indivíduo e em grupos de design. 
 

 
 

Elaborado pela autora. 



143 

Nesse sentido, sendo a analogia o procedimento cognitivo fundamental para relacionar 
os frames e obter insights, em resumo, de acordo com a revisão de literatura apresentada, os 
aspectos mais relevantes que devem ser considerados são: o tipo de problema; a fase do 
processo; e a experiência do designer; além do uso de estímulos externos como um mecanismo 
importante para acionar esse pensamento, considerando os diferentes tipos de estímulos 
possíveis, a distância entre a fonte e o alvo e entre domínios distintos de conhecimento. Além 
disso, a categorização, que se reflete na busca de temas associados para novos frames e para a 
realização de conexões entre os domínios a partir de similaridades é outro mecanismo 
importante para o pensamento criativo e analogias (BLANCHETTE, DUNBAR, 2000; 
CASAKIN, TIMMEREN, 2014; CHRISTENSEN, SCHUNN, 2007; HOLYOAK, TAGHARD, 
1997; LINSEY et al, 2005; TSENG et al, 2008; VISSER, 1996). 

Além dos estímulos externos como fontes de inspiração para o pensamento criativo e 
geração de ideias (CASAKIN, 2014; CASAKIN, TIMMEREN, 2014; GONÇALVES et al, 
2014; EASTMAN, 2001), outros mecanismos para facilitar o pensamento criativo foram 
identificados como componentes de ideação no trabalho de Hernandez et al (2010), presentes 
em métodos de design. Destes, a incubação foi considerada neste trabalho como um momento 
do processo criativo que pode percorrer todo o ciclo processual, de acordo com o modelo aqui 
proposto (Figura 28). A exposição a exemplos, considerou-se como parte de estímulos 
externos. Sendo assim, a partir do trabalho de Hernandez et al (2010), além dos estímulos, a 
representação flexível, suspensão de julgamentos (no momento de síntese-analogias) e a 
mudança do quadro de referência, são componentes a serem considerados para auxiliar a 
ideação – e as analogias – no design. 

A mudança de quadro de referência pode ser entendida aqui como um mecanismo que 
permita novas percepções, e novos frames, para a situação projetual, o que pode ocorrer 
inclusive a partir de estímulos externos. Já a representação flexível poderá auxiliar, sobretudo, 
o processo em grupo, permitindo a comunicação entre a equipe e a troca de ideias entre os 
indivíduos. E, por fim, a suspensão de julgamentos pode ser adotada como uma orientação, 
uma prática da liderança ou uma diretriz para métodos de ideação. 

Assim, para a analogia, os estímulos externos e a categorização são propostos aqui como 
os mecanismos fundamentais para auxiliar esse tipo de pensamento, no que se refere a criação 
de frames, de links entre eles e a obtenção de analogias – insights. 

Com isso, a partir do modelo proposto para o pensamento e processo criativo, e dos 
fatores contextuais da criatividade, reuniu-se os primeiros componentes para o desenho do 
framework, objetivo central desta tese: (i) os fatores principais relacionados à criatividade, que 
podem influenciar o pensamento e o processo de grupos e indivíduos; (ii) os elementos do 
pensamento analógico; e (iii) os mecanismos e estratégias (meios e ações) que podem auxiliar 
esse pensamento.  

O Quadro 7 a seguir apresenta os fatores contextuais, dos grupos e indivíduos: 
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Quadro 7: fatores contextuais e individuais que influenciam a criatividade. 

 
    Fatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a Criatividade    

Fatores ContextuaisFatores ContextuaisFatores ContextuaisFatores Contextuais    

Campo/Domínio 
Práticas e conhecimentos da área 

Comunidade de especialistas 

Motivação 

Tarefa/atividade (desafiadora e 
adequada) 
Tempo adequado para a realização 
da tarefa 

Recursos disponíveis (financeiros, 
materiais, humanos) 

Informação 
Práticas de gestão e liderança: 
comunicação aberta, 
reconhecimento, avaliação 
construtiva, liberdade, objetivos 
claros, feedback, ressaltar 
competências individuais, 
orientação a assumir riscos. 

GrupoGrupoGrupoGrupo    

Características 
Diversidade 

Tamanho 
Interdependência e confiança 
entre a equipe 

- 

Modelos mentais 
compartilhados 

Conhecimento sobre a 
atividade/tarefa/projeto 

Processo 
Comunicação - 

Motivação 
Integração, confiança e 
automotivação para o trabalho em 
equipe 

IndivíduoIndivíduoIndivíduoIndivíduo    

Características essenciais 
Fluência, flexibilidade, 
originalidade e capacidade de 
elaboração de ideias. 

Características desejáveis 

Fantasia; novas experiências; 
questionamento; dedicação; 
tolerância; autoconfiança; 
persistência 

Inteligência| 
Habilidades Cognitivas 

Capacidade de resolução de 
problemas (analítica); tomada de 
decisão; organização da 
informação. 

Habilidades 
Criativas/Processuais 

Estratégias para a geração de 
ideias; estilo cognitivo e de 
trabalho. 

Conhecimento e Experiência - 

Motivação Intrínseca 

Concentração; disposição ao risco; 
sentimento de valorização; 
experiência e conhecimento; 
positividade e autodeterminação. 

Elaborado pela autora. 
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O segundo grupo de componentes se refere ao detalhamento dos principais elementos 
do pensamento analógico, destacado no Quadro 8 que também apresenta os demais 
procedimentos do processo e pensamento criativo, a partir do modelo desenhado neste 
trabalho. Evidentemente, todos os fatores apresentados no quadro anterior interferem no 
pensamento criativo e analógico, como fatores externos e do indivíduo. Entretanto, na última 
coluna, listou-se os elementos que interferem diretamente na forma de elaboração dos frames 
e conexões entre as ideias, como, principalmente, o tipo de problema, a estratégia de design 
adotada e o tipo de analogia gerada. 

  
Quadro 8: elementos do pensamento criativo e analógico no design. 
 

Pensamento Pensamento Pensamento Pensamento e Processo e Processo e Processo e Processo CriativoCriativoCriativoCriativo    no Indivíduono Indivíduono Indivíduono Indivíduo    

Ocorrência 
Procedimentos 
Cognitivos 

Fatores relacionados 

Frame inicial da situação-problema 
 

Percepção 
Análise 

Experiência do designer 

Tipo de Problema 

Estratégia de design 

Busca de temas periféricos; novos 
frames associados à situação 
problemática 

Percepção/ 
Análise 
 
Análise/ 
SínteseSínteseSínteseSíntese    

Experiência do designer 

Tipo de Problema 

Estratégia de design 

Links entre os frames; 
Abdução/ hipóteses 

Síntese/ 
Analogias 

Tipo de analogia (de 
similaridade) 
Tipo de problema 

Fase do Processo 

Nova abordagem para o problema/ 
Insight 

 

Síntese/Analogias 
Geração e elaboração de 
ideias/ Tradução 
Seleção 

Tipo de analogia (de 
similaridade) 

Experiência do designer 

Dedução – verificação do processo e 
da solução 

Avaliação 
Análise-Percepção 

Estratégia de design 

Processo Criativo em grupoProcesso Criativo em grupoProcesso Criativo em grupoProcesso Criativo em grupo    

Reflexão, comunicação e 
representação de ideias entre a equipe 

Reflexão/Análise 
Tradução de 
Linguagens/narrativas 

Características do grupo; 
interdependência da equipe 

 
 

No Quadro 8, o propósito foi identificar os principais componentes do pensamento 
criativo, considerando o processo cognitivo que ocorre no desenvolvimento de ideias no 
design. Contudo, cabe ressaltar que entende-se que enquanto processo de design, em grupo, 
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as etapas de geração de ideias, seleção, dentre outras, são também fases de projeto, que 
ocorrem coletivamente.  

Com relação ao processo de design, de acordo com a revisão apresentada no capítulo 3, 
métodos e técnicas podem ser estratégias importantes para auxiliar o pensamento analógico e 
também o processo criativo em grupo, contribuindo para a comunicação e representação de 
ideias, bem como o compartilhamento de modelos mentais.  

Diante disso, conforme o foco desta pesquisa no pensamento analógico (sintético), 
embora métodos sistemáticos e intuitivos sejam importantes para o processo, os intuitivos são 
aqueles que buscam expandir o espaço da solução, além de romper bloqueios mentais 
(JONES, 2006; HERNANDEZ et al, 2010), o que é essencial para o pensamento sintético. 

Dessa forma, de acordo com Tschimmell (2010), os métodos para a síntese no design 
devem: (i) incitar o conhecimento existente na memória, através de impulsos externos; (ii) 
buscar a confrontação semântica/visual, o que permitirá novos quadros de referência (novos 
frames). 

Além disso, de acordo com os métodos para analogias (DbA), são procedimentos 
importantes: (i) explorar categorias, ou categorizar a informação (BOUCHARD et al, 2008; 
KIM et al, 2010); (ii) possibilitar o uso de fontes de inspiração (CHAKRABARTI, SHU, 2010; 
GOEL et al, 2012), (iii) auxiliar o mapeamento semântico de domínios análogos, a partir dos 
significados da situação/problema de projeto (LINSEY et al, 2008; VERHAGEN et al, 2011), 
o que irá contribuir para a criação de frames; (iv) utilizar fontes híbridas de inspiração, 
relacionado, por exemplo, palavras-chave com representação pictórica (BOUCHARD et al, 
2008). Para esse mapeamento e para a busca de fontes externas, podem ser adotados recursos 
linguísticos, elementos de retórica visual, biomimética, dentre outros, partindo de níveis mais 
abstratos, como valores, emoções, atributos semânticos, até níveis mais concretos, como 
atributos tangíveis de um produto (KIM et al, 2010). 

 Por fim, também são considerados aqui como princípios importantes para os métodos 
intuitivos, os objetivos desses métodos de acordo com a classificação de SHAH et al (2003), 
complementando sua classificação com a contribuição principal para o pensamento criativo, 
de acordo com o objetivo de cada categoria (Quadro 9): 
 
Quadro 9: métodos intuitivos, conforme classificação de SHAH et al (2003). 
 
Método Intuitivo Definição Auxílio ao pensamento 

criativo 
Germinal (G) Produzir ideias do princípio 

do processo 
Criação de novos frames e 
novas perspectivas 

Transformacional (T) Gerar ideias a partir de outras Links entre domínios; 
Elaboração de ideias; 
processo em grupo 

Progressivo (P) Gerar ideias a partir de 
pequenos passos progressivos 

Links entre domínios; 
Elaboração de ideias; 
processo em grupo  

Organizacional (O) Gerar ideias em grupo Representação de ideias, 
comunicação entre a equipe 

Híbridos (H) Conjunto dos anteriores - 
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Assim, de acordo com o exposto, foram identificados e organizados os procedimentos 
mais relevantes conforme o momento do pensamento criativo, detalhados no Quadro 10. 
 
Quadro 10: procedimentos para o pensamento criativo, a partir dos métodos de ideação. 

 
Objetivo Procedimentos 

Criação de novos frames e novas perspectivas; 
categorização 

Produzir ideias do princípio do processo (G) 

Incitar o conhecimento existente na memória, 
através de impulsos externos 

Explorar categorias (categorizar a informação) 

Possibilitar o uso de fontes de inspiração/fontes 
híbridas 

Auxiliar o mapeamento semântico de domínios 
análogos 
Buscar a confrontação semântica/visual 

Links entre domínios; analogias/insights Gerar ideias a partir de outras (T) 

Gerar ideias a partir de pequenos passos 
progressivos (P) 

Possibilitar o uso de fontes de inspiração/fontes 
híbridas 

Explorar categorias (similaridades fonte-alvo) 

Buscar a confrontação semântica/visual 

Elaboração de ideias Gerar ideias a partir de outras (T) 

Gerar ideias a partir de pequenos passos 
progressivos (P) 

Processo em grupo, representação e comunicação 
de ideias entre a equipe 

Gerar ideias a partir de outras (T) 

Gerar ideias a partir de pequenos passos 
progressivos (P) 

Gerar ideias em grupo (O) 

 
 

 
A partir dessa compilação, reuniu-se o terceiro grupo de componentes, referentes aos 

mecanismos (procedimentos cognitivos e componentes que acionam o pensamento, neste 
caso, a ideação no design) e as estratégias (os meios para atingir um objetivo, um conjunto de 
ações ou princípios) para auxiliar o pensamento analógico, centrando-se, assim nas 
ocorrências relativas à busca de temas periféricos e formação de novos frames, aos links entre 
os frames e à nova abordagem para o problema, conforme o Quadro 11.
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Quadro 11: Mecanismos e Estratégias do pensamento criativo-analógico no design (Continua). 
 

Pensamento analóPensamento analóPensamento analóPensamento analógico: mecanismos e estratégiasgico: mecanismos e estratégiasgico: mecanismos e estratégiasgico: mecanismos e estratégias    

Ocorrência 
Procedimentos 
Cognitivos 

Fatores 
relacionados 

Mecanismos Detalhamento Estratégias 

Busca de temas periféricos; novos 
frames associados à situação 
problemática 
 
 

Percepção/ 
Análise 
 
Análise/ 
Síntese 
 
 

Experiência do 
designer 
 
Tipo de Problema 
 
Estratégia de 
design 

Estímulos 
externos 

Domínio: 
Estímulos no mesmo 
domínio ou entre domínios 
distintos. 

Tipo de 
representação: 
 
Pictórica 
 
Verbal 
 
Tridimensional 
 
Sonoro/Audiovisual 

Explorar categorias /temas  

Adotar métodos/meios que auxiliem 
a produzir ideias do princípio do 
processo. 

Incitar o conhecimento existente na 
memória, através de impulsos 
externos 

Distância entre fonte-alvo: 
Fonte/estímulo mais abstrato 
ou  
Mais próximo da situação-
problema inicial. 

Possibilitar o uso de fontes de 
inspiração/fontes híbridas 

Auxiliar o mapeamento semântico de 
domínios análogos 

Buscar a confrontação 
semântica/visual 

Links entre os frames; 
Abdução/ hipóteses 

Síntese/ 
Analogias 

Tipo de analogia 
(de similaridade) 
 
Tipo de problema 
 
Fase do Processo 

Estímulos 
externos 

Domínio 
Distância fonte-alvo 

Tipos de 
representação 

Adotar métodos/meios para gerar 
ideias a partir de outras 
Gerar ideias a partir de pequenos 
passos progressivos 

Possibilitar o uso de fontes de 
inspiração/fontes híbridas 

Explorar categorias (similaridades 
fonte-alvo) 

Buscar a confrontação 
semântica/visual 

Nova abordagem para o 
problema/ 
Insight 

 

Síntese/Analogias 
Geração e elaboração de 
ideias/Tradução 
Seleção 

Tipo de analogia 
(de similaridade) 
 
Experiência do 
designer 

Estímulos 
externos 
 
Representação 
flexível 

Domínio 
Distância fonte-alvo 

Tipos de 
representação 

Transferência de conhecimentos 
(Similaridades fonte-alvo.) 

Gerar ideias a partir de outras 

Gerar ideias a partir de pequenos 
passos progressivos  
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Quadro 11: Mecanismos e Estratégias do pensamento criativo-analógico no design (Continuação). 

 
Processo Criativo em grupoProcesso Criativo em grupoProcesso Criativo em grupoProcesso Criativo em grupo 

Ocorrência Procedimentos Cognitivos Fatores relacionados Mecanismos Detalhamento Estratégias 

Reflexão 
Comunicação e representação 
de ideias 

Reflexão/Análise 
Tradução de 
linguagens/narrativas 

Características do 
grupo; 
interdependência da 
equipe. 

Modelos mentais 
compartilhados 
 
Representação 
flexível 

 Adotar meios de expressão e representação flexível 

Gerar ideias a partir de outras 

Gerar ideias a partir de pequenos passos progressivos 

Gerar ideias coletivamente 

 

.
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Desse modo, a partir dos modelos desenhados com base na revisão e análise da 
literatura, obteve-se os primeiros elementos para o desenho do framework que auxilie grupos 
e indivíduos em seus processos criativos no design. Para tanto, foi essencial a compreensão do 
funcionamento do pensamento criativo no design e, especificamente do pensamento analógico 
e dos tipos de analogias, bem como dos mecanismos e estratégias que podem acioná-lo, como 
o uso de estímulos externos. 

Contudo, outros elementos ainda podem ser identificados, cruzando as informações 
teóricas com os dados obtidos por meio da coleta com designers, investigando a prática da 
atividade. Também é necessário compreender as dificuldades e os facilitadores desse processo 
criativo, considerando a perspectiva dos profissionais.  
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6. Coleta e Análise de dados 
 
 

6.1 Coleta de dados com estudantes e docentes 
 
De acordo com os procedimentos especificados na Metodologia desta investigação, foram 
desenvolvidos questionários para aplicação online, através da plataforma Google Forms, 
enviados a estudantes e docentes de 11 Universidades ou Centros Universitários da Região Sul 
do Brasil. O instrumento também foi enviado aos docentes portugueses dos cursos de Design 
da ESAD Matosinhos e do grupo de investigação ID+, Design, Mídia e Cultura, da 
Universidade do Porto e Universidade de Aveiro. 

Para a formulação dos questionários, as questões foram baseadas nos objetivos 
específicos deste trabalho, no que se refere à identificação das dificuldades e facilitadores do 
pensamento e processo criativo, bem como das estratégias e mecanismos que podem auxiliar 
o pensamento em analogias no design. Com referência a estes mecanismos, a partir da revisão 
de literatura e da análise da teoria, percebeu-se que os estímulos externos são mecanismos 
importantes no processo. O trabalho de Gonçalves et al (2014) foi uma referência relevante 
neste sentido, na medida em que investiga as mesmas questões e também utiliza questionários 
como forma de coleta de dados. 

Desse modo, o questionário desenvolvido buscou aprofundar este entendimento, 
verificando a coesão com a teoria, bem como a preferência do tipo de estímulo, em relação a 
sua forma de representação, e também a sua abstração (distância entre fonte-alvo), além do 
momento do projeto em que utilizam. Foram investigadas questões ligadas ao pensamento 
individual e ao processo de comunicação entre a equipe, a frequência em que adotam esses 
mecanismos e como os percebem como facilitadores, verificando a contribuição destes para a 
criatividade no design. Também buscou-se identificar os métodos que estudantes e docentes 
conhecem e aplicam para obter ou utilizar esses mecanismos (estímulos externos) no processo 
de design.  

Especificamente para os docentes, foram realizadas duas questões sobre o que 
identificam como desafios e facilitadores do processo criativo no design. 

Além disso, em ambos os questionários – para estudantes e docentes – foi permitido um 
espaço aberto para comentários e sugestões para a investigação. 

Os questionários para os estudantes, assim, continham 10 questões, sendo cinco sobre 
o perfil do respondente, buscando compreender seu nível de experiência projetual, e cinco 
sobre o processo e pensamento criativo. Já os questionários para docentes foram realizados a 
partir de sete questões sobre o processo e pensamento criativo no design, no contexto de 
ensino-aprendizagem, sendo duas sobre as dificuldades e facilitadores, conforme comentado, 
e três questões sobre o perfil do respondente. 
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Assim, o questionário para estudantes de graduação e pós-graduação, foi organizado de 
acordo com as seguintes questões, conforme o quadro 12: 
 
Quadro 12: questionário para estudantes de design (Continua). 

 

 Objetivo  Questão Alternativas 

1 Verificar a frequência de 
uso e relação com a 
experiência na temática 
projetual. 

Durante o processo de 
design, com que frequência 
você utiliza estímulos 
externos como fontes de 
inspiração para o 
desenvolvimento dos 
projetos? 

 

2 Identificar o tipo de 
estímulo (preferência) em 
relação à forma de 
representação e à 
abstração da fonte de 
inspiração 

Que relevância você atribui a 
estes tipos de estímulos para 
auxiliar, na maioria dos 
casos, o seu processo de 
design? 

Verbal: textos relacionados 
diretamente à temática do projeto 

Verbal: textos não relacionados 
diretamente à temática do projeto 

Verbal: palavras-chave 

Pictórico: imagens que representem o 
problema/temática 

Pictórico: imagens semanticamente 
mais distantes da temática 

Pictórico: imagens de similares 

Objetos tridimensionais: produtos 
similares 

Objetos tridimensionais: mockups e 
protótipos 

Objetos tridimensionais de outros 
contextos não relacionados 
diretamente à temática 

Audiovisuais: diretamente 
relacionados à temática 

Audiovisuais não relacionados 
diretamente à temática 

3 Verificar a fase/momento 
do projeto em relação a 
adoção dos estímulos 

Em que momentos do projeto 
você considera importante 
buscar e utilizar esses 
estímulos? 

Nas fase inicial do projeto 

Na definição do conceito, ou da 
estratégia, do projeto 

Na geração de ideias e alternativas 

Para o desenvolvimento da alternativa 
selecionada 
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Quadro 12: questionário para estudantes de design (Continuação). 

 

 Objetivo  Questão Alternativas 

4 Verificar como os 
mecanismos facilitam o 
processo 

Como você considera que o 
uso destes estímulos 
influenciam o processo e a 
solução do projeto? 

Para a originalidade da solução 

Para a flexibilidade na geração de 
ideias 

Para a aplicabilidade das ideias e 
soluções 

Para romper bloqueios mentais 

Para auxiliar a comunicação entre a 
equipe e a realização do processo em 
grupo 

Para auxiliar a comunicação com 
clientes, usuários e outros públicos de 
interesse 

5 Verificar a relação do uso 
de estímulos com 
métodos e técnicas 

Quais métodos, técnicas e 
ferramentas você costuma 
adotar para obter e utilizar 
esses estímulos no processo 
de design? 

 

Bloco sobre o perfil do respondente 

6 Nível de experiência Você atualmente é Estudante de graduação na primeira 
metade do curso 

Estudante de graduação na segunda 
metade do curso 

Estudante de pós-graduação stricto 
sensu 

Estudante de Mestrado 

Estudante de Doutorado 

7 Área Projetual A área do seu curso atual é (Múltipla escolha) 

8 Instituição de Ensino Em que instituição de ensino 
você estuda atualmente? 

 

9 Nível de experiência Trabalha ou já trabalhou na 
área? 

 

10 Área Projetual Se já trabalha na área, ou já 
trabalhou, que função 
desempenha? 
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Para as questões 2 e 3, os respondentes deveriam marcar a resposta de acordo com uma 
escala Likert, com cinco parâmetros (fundamental; importante; neutro; pouco importante; 
não é importante), assim como para a questão 4 (totalmente, muito, relativamente, pouco, não 
influencia). 

Para a questão 5, foi disponibilizada uma lista de métodos e técnicas, selecionados a 
partir dos métodos indicados em cursos de graduação e pós-graduação da Escola Superior de 
Artes e Design (ESAD Matosinhos) e dos cursos em Design da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, por serem as instituições a qual a autora esteve vinculada para a realização 
desta pesquisa. Além disso, também utilizou-se a listagem de métodos adotada no 
instrumento de coleta de Gonçalves, Cardoso e Badkle-Schaub (2014), que representa uma 
compilação de métodos utilizados pela Faculty of Industrial Design Engineering, em TU Delf. 
Este instrumento de coleta foi uma referência importante para a organização do questionário 
desta pesquisa, devido ao fato de ter uma investigação similar que já obteve a validação do 
instrumento e conta com resultados relevantes. Além disso, buscou-se os principais métodos 
e técnicas citados por Tschimmel (2010; 2011), por serem organizados conforme os 
procedimentos cognitivos em design, e aqueles citados nas fases de ideação e geração de 
conceitos e alternativas a partir das fontes de Kumar (2013) e Martin e Hanington (2012), por 
apresentarem uma catalogação bastante completa e recente na área. 

Assim, o Quadro 13 apresenta, na ordem das colunas, a listagem obtida das seguintes 
referências: 

1. Modelo Evolution 6, aplicado desde 2014 no curso de pós-graduação em Design 
Thinking na ESAD Portugal e desenvolvido pela professora Katja Tschimmel, 
registrado em parceria entre a ESAD e a empresa Na’Mente Consultoria. Foram 
selecionados os métodos e técnicas das fases de Empatia, Experimentação e 
Elaboração; e (ii) plano de ensino da unidade curricular Metodologias em Design, 
oferecida no segundo ano letivo do primeiro ciclo em Design da ESAD Matosinhos 
(documento referente ao ano letivo 2014/2015). 

2. Planos de Ensino e documentos disponíveis das disciplinas de Prática Integrada de 
Criação I e Metodologia de Projeto, oferecidas nos cursos de graduação em Design 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por serem as disciplinas 
introdutórias acerca de métodos de projeto e técnicas de criatividade; e métodos e 
técnicas adotados nas disciplinas de Design de Embalagem I e Design de 
Embalagem II, (PEREIRA, 2012), por representarem disciplinas com prática 
projetual integrada entre os cursos de Design de Produto e Design Visual. 

3. Métodos e técnicas utilizados pela Faculty of Industrial Design Engineering, em TU 
Delf, e compilados para a pesquisa de Gonçalves, Cardoso e Badkle-Schaub (2013). 

4. Métodos e técnicas de criatividade citados por Tschimmell (2010; 2011), 
organizados conforme os procedimentos cognitivos no design. 

5. Os métodos indicados em Kumar (2013), considerando as fases de explore concepts 

e frame solutions. 
6. Métodos e técnicas organizados na fase de Geração de Conceitos e Prototipagem 

inicial em Martin e Hanington (2012) 
A partir desses métodos, foram eliminados aqueles que são específicos de avaliação ou 

de coleta de dados (como entrevistas e questionários). Também foram excluídos aqueles 
citados apenas uma vez, em uma das referências, e que não possuíam similaridades com 
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nenhum outro, a fim de encontrar os mais recorrentes. Por fim, agrupou-se os métodos 
restantes por similaridade, quanto ao objetivo e à aplicação, obtendo-se uma lista de 22 
métodos e técnicas para a questão 05 do questionário para estudantes de design. 
 
1. Checklist / Listagem de Atributos 
2. How to’s / Diagrama dos Porquês 
3. Mood board/ Painel Semântico 
4. Colagens 
5. User Journey Map / Context Mapping 
6. Card Sorting 
7. Personas 
8. Mapa Mental 
9. Mapa Conceitual 
10. Analogias 
11. Sinética 
12. Confrontação semântica/conexões 
forçadas/gatilho de ideias 

13. Brainstorming – verbal/brainwriting 
14. Brainstorming visual/brainsketching 
15. Prototipagem: mockups, simulação 

rápida física/material 
16. Experience Prototyping /Desktop 

Walkthrough 
17. Role-playing 
18. Cenários 
19. Storyboard 
20. Matriz Morfológica 
21. MESCRAI / SCAMPER 
22. TRIZ 

 
 
 

Dos questionários enviados às 11 universidades brasileiras selecionadas, foi obtido um 
total de 90 respostas de estudantes, sendo 13 obtidas através do questionário piloto realizado. 
O piloto foi enviado aos estudantes de graduação do último ano dos cursos de Design de 
Produto e Design Visual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Contudo, 
não houve dificuldade manifestada no entendimento das questões e os dados obtidos no piloto 
foram considerados válidos, somados à amostragem respondente posterior. O questionário 
enviado aos docentes brasileiros resultou em 44 respostas válidas e dos docentes portugueses, 
09 respostas válidas. 

O questionário para docentes manteve as mesmas questões enviadas para os estudantes, 
mudando apenas o enfoque das perguntas, voltadas à aplicação no contexto de ensino-
aprendizagem, para auxiliar os projetos dos estudantes. Ademais, foram incluídas duas 
questões abertas no primeiro bloco do questionário: (i) Quais as maiores dificuldades/desafios 
percebidos no processo de ensino-aprendizagem em relação ao processo criativo dos 
estudantes? (ii) O que considera que, em sua metodologia de ensino-aprendizagem, melhor 
contribui para que os estudantes estabeleçam conexões entre conhecimentos distintos para 
gerar novas ideias? Por fim, as questões sobre o perfil foram resumidas em: (i) instituição em 
que atua; (ii) há quanto tempo é professor; e (iii) área em que atua. Os questionários completos 
podem ser visualizados no apêndice C. 
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Quadro 13: métodos e técnicas para questionário (Continua).

1 2 3 4 5 6 Seleção inicial 
ESAD Matosinhos: 
Evolution 6 e Plano de 
Ensino de 
Metodologias em 
Design 
 

UFRGS 
Disciplinas: PIC I; 
Metodologia de 
Projeto; Design de 
Embalagem I e Design 
de Embalagem II 
(modelo CICLO) 
 

TU Delft  
Gonçalves, Cardoso e 
Badkle-Schaub (2013) 
 

Tschimmel (2010; 
2011)  

Kumar (2013) Martin e Hanington 
(2012) 

- 

Analogies 
Brainstorming/ 
Brainwriting 
Desktop Walkthrough 
Empathy Map 
Evaluation Matrix 
Experiential Drawing 
Image Interview 
Insight clustering 
Mnd Map 
Mood Board 
Observation Matrix 
Persona 
Pilot Testing 
Proposition Drawing 
Rapid Prorotyping 
Role Play 
Semantic 
Controntations 
Service Blueprint 
Stakeholder map 
User Journey Map 
 

Análise de Valor 
Analogias 
Brainstorming 
Card Sorting 
Cenários 
Checklist 
Diagrama de 
Polaridade 
Diagrama Porque-
Porque 
Gatilho de Ideias 
Listagem de Atributos 
Mapa do Sistema 
Mapa Mental 
Matriz Morfológica 
Mescrai 
Painel Semântico 
Personas 
Régua Heurística 
Seis Chapéus 
Sinética 
Triz 
 
 
 

Analogies 
Brainstorming 
Checklists 
Collage 
Context Mapping 
Function Analysis 
How to´s 
Metaphors 
Mind Map 
Morphological chart 
Roleplaying 
Scenarios 
Storyboard 
Synetics 
 
 
 
 

Analogias 
Associações Forçadas 
Brainstorming 
Cenários 
Listagem de Atributos 
Mapa de Contexto 
Mapa Mental 
Mescrai 
Representação gráfica: 
sketches – sotryboard 
Sinética 
Triz 
 

Behavioral Prototype 
Concept Catalog 
Concept Evaluation 
Concept Grouping 
Matrix 
Concept Metaphors 
and Analogies 
Concept Prototype 
Concept Scenarios 
Concept Sketch 
Concept Sorting 
Concept-Generating 
Matrix 
Concept-Linking Map 
Foresight Scenario 
Ideation Game 
Ideation Session 
Morphological 
Synthesis 
Opportunity Mind 
Map 
Persona Definition 
Prescriptive Value 
Web 
Principles to 
Opportunities 
Puppet Scenario 
Role-Play Ideation 
Solution Database 
Solution Diagramming 
Solution Enactment 
Solution Evaluation 

Affinity Diagramming 
Automated Remote 
Research 
Bodystorming 
Brainstorm Graphic 
Organizers 
Card Sorting 
Cognitive Mapping 
Cognitive 
Walkthrough 
Collage 
Concept Mapping 
Content Analysis 
Contextual Design 
Creative Toolkits 
Crowdsourcing 
Design Cnarette 
Design Workshops 
Desirability Testing 
Ergonomic Analysis 
Evidence-based Design 
Experience 
Prototyping 
Flexible Modeling 
Generative Research 
Heuristic Evaluation 
KJ Techniques 
Mental Models  
Participatory Action 
Research 
Personas 
Prototyping 

Análise de valor 
 
Mood board / Painel 
Semântico 
Colagens 
 
Personas 
User Journey Map 
Context Mapping/ 
Mapa de Contexto 
 
Analogias - Sinética 
Metáforas 
 
Brainstorming 
verbal/brainwriting;  
635 
Brainstorming visual/ 
Brainsketching 
C-Sketch 
 
Prototyping – 
experience, desktop 
walkthrough; quick 
material simulation 
 
Confrontação 
Semântica; conexões 
forçadas; gatilho de 
ideias;  
 
Roleplaying 
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Quadro 13: métodos e técnicas para questionário (Continuação). 

 

 

1 2 3 4 5 6 Seleção inicial 
  

 
 

 
 

 Solution Prototype 
Solution Roadmap 
Solution Storyboard 
Synthesis Workshop 
Value Hypothesis 
 

Rapid Iterative Testing 
and Evaluation 
Remote Moderated 
Research 
Research Trough 
Design 
Role Play 
Scenarios 
Simulation Exercises 
Speed Dating 
Stakeholder 
Walkthrough 
Storyboards 
Think-Aloud Protocol 
Triangulation 
Usability Report 
Usability Testing 
User Journey Maps 
Value Opportunity 
Analysis 
Weighted Matrix 
Wizard of Oz 
Word Clouds 
 

Mind map – mapa 
mental 
Mapa conceitual 
Card Sorting 
Cenários 
Storyboard 
How to´s; diagrama dos 
porquês 
Checklist 
Listagem de atributos 
Matriz Morfológica 
Mescrai 
Triz 
Régua/ avaliação 
heurística 
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6.2 Análise dos Dados dos questionários 
 

6.2.1 Questionários com Estudantes de Design 
 
Os questionários com estudantes possibilitaram 90 respostas, sendo 13 resultados do 
instrumento piloto e 77 do questionário enviado às 11 universidades brasileiras, incluindo 
estudantes de graduação e pós-graduação, conforme o quadro 14. 
 
Quadro 14: perfil dos estudantes 

 
Perfil dos Estudantes de Design 

Questionário Piloto 

Estudantes de 
graduação do último 
ano de Design Visual 

8 61.5% 

Estudantes de 
graduação do último 
ano de Design de 
Produto 

4 30.8% 

 TOTAL 13 100% 

Questionário 
Estudantes Brasileiros 
de Graduação e Pós-
Graduação 

Estudantes de 
graduação na primeira 
metade do curso 

18 23,4% 

Estudantes de 
graduação na segunda 
metade do curso 

30 39% 

Estudante de pós-
graduação lato sensu 
(especialização) 

0 0 

Estudante de Mestrado 19 24,7% 
Estudante de 
Doutorado 

10 13% 

 TOTAL 77 100% 

 
 

 
Com relação à experiência na atividade projetual, 26% dos estudantes nunca 

trabalharam na área, 23,4% trabalharam por menos de 1 ano, 36,4% trabalharam entre 01 e 
05 anos, 5,2% trabalharam entre 05 e 10 anos e 9,1% trabalharam por mais de 10 anos. Desse 
modo, de acordo com a classificação de Dreyfuss (2003) quanto aos níveis de experiência, 
embora seja esperado que os estudantes se enquadrem principalmente como novatos e 
iniciantes, devido ao questionário incluir também estudantes avançados, como de mestrado e 
doutorado, é natural que estes sejam também profissionais com experiência projetual e que 
correspondam a uma parcela inferior, porém a ser considerada neste questionário. Dentre os 
respondentes do piloto, a maioria possui entre 01 e 05 anos, faixa que também representa a 
maioria das respostas do grande grupo. Desse modo, classificou-se os grupos conforme o 
quadro 15: 
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Quadro 15: experiência profissional dos estudantes. 

 
Experiência profissional 

Questionário Piloto 

Novatos e 
Iniciantes 

Nunca trabalhou na 
área 

0 0 

Menos de 01 ano 0 0 

Avançados 
(Competentes) 

Entre 01 e 05 anos 11 84,6% 

Experientes 
(Proficientes e 
especialistas) 

Entre 05 e 10 anos 0 0 

Mais de 10 anos 2 15,4% 

 
Questionário 
Estudantes 
Brasileiros de 
Graduação e Pós-
Graduação 

Novatos e 
Iniciantes 

Nunca trabalhou na 
área 

20 26% 

Menos de 01 ano 18 23,4% 

Avançados 
(Competentes) 

Entre 01 e 05 anos 28 36% 

Experientes 
(Proficientes e 
especialistas) 

Entre 05 e 10 anos 4 5,2% 

Mais de 10 anos 7 9,1% 

 
 

 
Outra questão para complementar o perfil dos sujeitos refere-se à área de atuação 

profissional, para aqueles que já trabalharam na área. Esta foi uma questão aberta, mas as 
áreas mais citadas, nesta ordem, foram: design gráfico – compreendendo editorial, ilustração 
e comunicação, em absoluta maioria; em segundo lugar, design de produto; posteriormente, 
gestão de projetos, design estratégico e sócios/diretores; design de moda; e por fim, com pouca 
recorrência, outras áreas como motion design e design de experiência do usuário. Assim, 
concluiu-se que, dentre os respondentes, a maioria corresponde a novatos, iniciantes e 
avançados, com até 05 anos de experiência, nas áreas de design gráfico e de produto, e, em 
menor recorrência, em atividades de gestão e design estratégico. 

Sobre as questões relativas aos estímulos externos como fontes de inspiração, a primeira 
pergunta averiguou a frequência de uso desses estímulos e a sua relação com o conhecimento 
ou não da área/temática do projeto. O grupo piloto, em sua maioria (10 respostas, 76,9%) 
afirmou que utiliza quase sempre, em todos os projetos. Em segundo lugar, com 3 respostas, 
afirmaram que utilizam com bastante frequência, mas principalmente quando desconhecem 
ou possuem pouca experiência ligada à temática. Esses resultados se repetiram no grupo 
principal, entretanto, reduzindo um pouco a percentagem para a primeira afirmativa (51 
respostas, 66,2%) e elevando para a segunda (24 respostas, 31,2%). Também houve duas 
respostas para o uso eventual, apenas quando desconhece ou tem pouca experiência com a 
temática. Dessa forma, pode-se concluir que, para estes respondentes, o uso dos estímulos 
ocorre mesmo em projetos nos quais possuem experiência na área, e são ainda mais relevantes 
nos casos em que possuem pouco conhecimento com o assunto. 
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A respeito do tipo de estímulo utilizado e a relevância que atribuem como auxílio no 
processo de design, as questões versaram sobre estímulos verbais, pictóricos, tridimensionais 
e audiovisuais, com distinção entre fontes mais abstratas ou mais próximas do domínio da 
temática do projeto. 

Os estímulos verbais – textos – de fontes (domínios) próximas ao problema de projeto 
foram vistos em sua maioria como fundamentais e importantes (41,6%, 32 respostas para 
ambas as respostas), somando 83,2% das respostas. Já para textos de domínios mais distantes, 
ou seja, mais abstratos, os resultados mudaram significativamente: apenas 6,5% percebem 
como um estímulo fundamental; 44,2% (34 respostas) acreditam ser importante, mantendo 
a maioria das respostas; mas outra parcela significativa acredita ser neutro, pouco ou nada 
importante (29,15% assinalaram como neutro, 15,6% como pouco importante, e 3,9% como 
não é importante). Ainda quanto a estímulos verbais, as palavras-chave foram vistas, 
principalmente, como fundamentais (36,4%) e importantes (46,8%). Desse modo, nota-se que 
os estímulos verbais que são mais abstratos, ou seja, cuja fonte de inspiração está mais distante 
do domínio do problema, são percebidos pelos estudantes como menos relevantes para 
auxiliar o processo de design. 

Os estímulos pictóricos, como imagens que sejam representações diretas da temática 
projetual, são as fontes percebidas com mais relevância pelos estudantes: 75,3% consideram 
fundamental e 23,4% consideram importante, somando 98,7% (76 respostas). Já para 
estímulos pictóricos semanticamente mais distantes da temática, a média cai novamente, 
assim como ocorreu para os estímulos verbais: a maioria ainda considera importante (35 
respostas, 45,5%); 26% considera fundamental (20 respostas); 19,5% considera neutro (15 
respostas) e 9,1% (7 respostas) considera pouco importante. Neste bloco, ainda foi 
questionado quanto a relevância atribuída para imagens de produtos similares no processo, 
sendo que a maioria afirmou ser fundamental (55,8%, 43 respostas), seguido de importante 
(37,7%, 29 respostas) e neutro (6,5%, 5 respostas). Por fim, sobre os estímulos pictóricos, o 
último tipo de representação questionada foi a respeito de imagens de princípios de solução, 
o que também foi avaliado como fundamental (49,4%, 38 respostas) e importante (41,6%, 32 
respostas), além de 9,1% (7 respostas) avaliar como neutro no processo. 

Os objetos tridimensionais também foram avaliados em três tipos de representação, de 
acordo com o distanciamento ou proximidade do domínio do projeto. Em relação a produtos 
similares, a maioria afirma serem fundamentais e importantes, representando 81,9% (32,5%, 
25 respostas para fundamental, e 49,4%, 38 respostas para importante), mas 18,2% considera 
entre neutro, pouco e nada importante. Sobre mockup e protótipo, os resultados foram 
parecidos, com 46,8% para fundamental; 27% para importante, 14% para neutro, 2,6% para 
pouco importante e 1,3% para não importante. Para objetos de outros contextos, distantes da 
temática projetual, contudo, os resultados se diferem: a maioria considera neutro (37,7%), 
seguido de importante (28,6%), pouco importante (15,6%), fundamental (10,4%) e não 
importante (7,8%). 

Por fim, os últimos estímulos avaliados foram os audiovisuais, cuja maioria considerou 
importante (49,4%, 38 respostas), quando diretamente associados à temática do projeto, e 
neutro (42,9%, 33 respostas) quando distantes semanticamente do domínio em questão.  
Dessa forma, para estes respondentes, os estímulos percebidos, em sua maioria, como 
fundamentais para auxiliar o processo criativo projeual são os textos e imagens diretamente 
associados à temática do projeto, imagens de produtos similares e de princípios de solução, 
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bem como mockups e protótipos. Nota-se que, para todos os tipos de representações, quando 
se referiam a domínios mais distantes e abstratos, a relevância foi significativamente reduzida. 

No grupo piloto, com 13 respondentes, os resultados se diferiram um pouco em relação 
ao distanciamento da fonte de inspiração, aumentando a percentagem de respostas para textos 
não relacionados à temática do projeto (8 respondentes consideraram importante), para 
objetos tridimensionais de outros contextos (7 consideraram importante) e para audiovisuais 
semanticamente distantes (9 respostas para importante). No restante, a maior parte das 
respostas manteve a mesma ordem de relevância do grande grupo. 

Além da relevância atribuída ao tipo de estímulo, também verificou-se em que momento 
do projeto os estudantes consideram mais importante a adoção dessas fontes de inspiração. 
As fases iniciais de projeto, com o recebimento do briefing, a identificação de uma 
oportunidade e a análise do problema, tiveram os índices mais altos para fundamental, com 
76,6%, seguido de importante, com 19,5%.  A seguir consta a fase de geração de ideias e 
alternativas, com 59,7% para fundamental e 32,5% para importante. Em terceiro lugar ficou 
a fase de definição do conceito do projeto, com 46,8% para importante e 42,9% para 
fundamental. Por último ficou a fase de desenvolvimento da alternativa e refinamento, com 
33,8% para importante, 26% para fundamental e 24,7% para neutro. Embora tenha ocorrido 
variação nas percentagens, no grupo piloto a ordem foi a mesma destas do grande grupo, 
sendo que na fase de desenvolvimento da alternativa, a maioria considerou neutro (46,2%, 
seis respostas), seguido de fundamental (4 respostas, 30,8) e importante (3 respostas, 23,1%). 

A questão seguinte do instrumento procurou verificar a contribuição dos estímulos no 
processo, por meio da percepção dos estudantes sobre como esses mecanismos influenciam o 
processo e a solução do projeto. Em primeiro lugar, consideram uteis para romper bloqueios 
mentais e auxiliar os momentos de trabalho individual, com 54,5% afirmando influenciar 
totalmente, 28,6% influenciar muito, mas também 15,6% consideram que influencia 
relativamente. Apenas 1,3% considerou que não influencia. A seguir, consta o auxílio à 
flexibilidade na geração de ideias, com 49,4% para totalmente e 41,6% para muito. Com 
relação à originalidade da solução final, 35,1% consideram que influencia totalmente, 39% 
muito e 26% relativamente, demonstrando resultados mais distribuídos. Para a aplicabilidade 
das ideias e soluções geradas, a maioria afirmou influenciar muito (50,6%), seguido de 
totalmente (32,5%) e relativamente (16,9%). Para auxiliar a comunicação e o processo em 
grupo, os resultados também foram distribuídos entre as alternativas: 36,4% considerou que 
influencia muito, 33,8% totalmente, 22,1% relativamente, 3,9% pouco e 3,9% não influencia.  

De forma similar ocorreu com a questão sobre o auxílio a comunicação com clientes, 
usuários e outros públicos de interesse no projeto: 37,7% afirmaram influenciar muito, 29,9% 
totalmente, 24,7% relativamente, 6,5% pouco e 1,3% não influencia. Assim, nota-se que, 
considerando o somatório entre influenciam totalmente e muito, a flexibilidade na geração de 
ideias é o fator mais afetado na percepção dos estudantes, seguido pelo rompimento de 
bloqueios mentais e pela aplicabilidade das soluções, pela originalidade da solução e, por fim, 
para a comunicação entre a equipe e com os demais públicos. Esta ordem também foi 
verificada no grupo piloto, com uma pequena variação na originalidade da solução, que obteve 
um percentual de menor relevância do que para a comunicação entre a equipe. Entretanto, 
considerando o menor número de respondentes e a pouca diferença, os resultados foram 
praticamente os mesmos.  
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 A última questão teve por objetivo verificar a relação dos métodos de projeto com o 
uso dos estímulos externos no processo, perguntando quais os estudantes utilizam para obter 
e aplicar as representações como fontes de inspiração no design, a partir da lista de métodos e 
técnicas de criatividade apresentada anteriormente. Neste caso, os estudantes podiam marcar 
quantas opções desejassem. As opções mais assinaladas foram: Moodboard/Painel Semântico 
(80,5%); Brainstorming verbal (77,9%); Brainstorming visual (70,1%); Mapa Mental 
(63,6%); Prototipagem e Checklist/Listagem de Atributos (59,7% cada).  Personas (48,1%), 
Mapa Conceitual (48,1%) e Analogias (42,9%) também foram métodos/técnicas bastante 
utilizados. As opções menos escolhidas foram TRIZ e Sinética (2,6%), Card Sorting e How 
To’s/Diagrama dos Porquês (3,9%), e Role-playing (5,2%). No grupo piloto, os métodos e 
técnicas mais escolhidos foram os mesmos e, dentre as opções menos assinaladas, apenas Card 
Sorting obteve um índice maior, com 15,5%, sendo que MESCRAI não obteve nenhuma 
pontuação. 
 Interessante observar que esses resultados coincidem em grande parte com os 
resultados de Gonçalves et al (2014), que também obteve como as técnicas menos utilizadas 
Role-playing e Sinética, e Brainstorming dentre as mais recorrentes, por exemplo. De acordo 
com Gonçaves et al (2014), muitos fatores podem levar a esses resultados, desde o 
desconhecimento a respeito do método, até a sua complexidade ou o seu propósito. 
Roleplaying, por exemplo, é uma técnica focada na interação, na experiência do usuário, pela 
qual os designers devem simular (representar, de modo teatral) a experiência com um produto 
ou serviço e, desse modo, não tem por objetivo gerar novas ideias de forma direta. Já a Sinética, 
embora seja uma técnica baseada no pensamento analógico, é um método mais complexo do 
que a técnica de analogias, estas que, isoladamente, foram bastante recorrentes nas respostas. 
A TRIZ não é um método intuitivo, mas baseado em uma análise sistemática de padrões, 
princípios de várias outras soluções, que podem levar a novas ideias. Além disso, é mais 
comumente empregada em áreas específicas como engineering design. 

A preferência por métodos mais intuitivos como o Brainstorming e por métodos e 
técnicas que trabalham diretamente com os estímulos externos, como Prototipagem e Painéis 
Semânticos, de certa forma, é um resultado esperado, na medida em que a interação direta 
com as representações, sem inúmeros procedimentos sistemáticos, podem levar mais 
rapidamente ao acaso e à geração intuitiva de ideias (apoiada pelo Brainstorming, por 
exemplo). De mesmo modo, Mapa Mental e Mapa Conceitual possuem mecanismos que 
simulam os mecanismos do pensamento, como o mapeamento semântico, e por isso, podem 
ser mais fáceis e intuitivos de serem utilizados no processo. 
 
 

6.2.2 Questionários com Docentes de Design 
 
Os questionários com professores totalizaram 53 respostas, 9 das quais foram de docentes 
portugueses. Dentre os professores brasileiros, a maioria é experiente, com mais de 05 anos 
de atuação (34,1% entre 05 e 10 anos e 34,1% há mais de 10 anos), das áreas de Design de 
Produto (45,5%), Design Gráfico (40,9%) e Design em geral (36,4%), considerando que esta 
questão permitia mais de uma resposta. A maioria dos docentes portugueses que participaram 
possuem mais de 10 anos de experiência (77,8%, 7 respostas), e atuam em Design (geral) 
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(55,6%), Design Gráfico (33,3%) e Design de Produto (11,1%). Os dados relativos à experiência 
dos professores estão no quadro 16. 
 
Quadro 16: experiência na docência em Design. 

 
Experiência na docência em Design 

Docentes Brasileiros 

Iniciantes Menos de 01 ano 6 13,6% 

Avançados 
(Competentes) 

Entre 01 e 05 anos 8 18,2% 

Experientes 
(Proficientes e 
especialistas) 

Entre 05 e 10 anos 15 34,1% 

Mais de 10 anos 15 34,1% 

 

Docentes 
Portugueses 

Iniciantes Menos de 01 ano 0 0 

Avançados 
(Competentes) 

Entre 01 e 05 anos 1 11,% 

Experientes 
(Proficientes e 
especialistas) 

Entre 05 e 10 anos 1 11,1% 

Mais de 10 anos 7 77,8% 

 
 

 
A primeira questão foi sobre a frequência em que os professores incentivam o uso de 

estímulos externos como fontes de inspiração para o desenvolvimento dos projetos dos 
estudantes. A maioria respondeu que incentiva quase sempre, em todos os projetos (75% dos 
docentes brasileiros e 77,8% dos docentes portugueses), e 25% (dos docentes brasileiros, 
22,2% dos docentes de Portugal) disseram incentivar com frequência, mas principalmente 
quando percebem que há pouca experiência dos estudantes com a temática do projeto.  

Sobre a relevância atribuída ao tipo de representação no processo criativo de design dos 
estudantes, os estímulos verbais diretamente associados à temática foram vistos como 
fundamental (47,7%) e importante (45,5%), sendo que 6,8% considerou neutro. No 
questionário aplicado em Portugal, os resultados foram de 77,8% para fundamental e 11,1% 
para importante e para neutro. Já os textos não relacionados diretamente com a temática, 
tiveram a maioria das respostas para importante (47,7%) e em segundo lugar como pouco 
importante (15,9%). Para os Portugueses, 7 respondentes (77,8%) consideraram importante, 
11,1% neutro e o mesmo para fundamental. Ainda sobre estímulos verbais, em relação ao uso 
de palavras-chave a maioria considera fundamental ou importante: 38,6% dos brasileiros e 
44,4% dos portugueses consideram fundamental, seguido de 36,4% e 44,4% para importante. 

Interessante observar que, assim como para os alunos, para os docentes as fontes de 
inspiração mais abstratas são vistas como menos relevantes no processo, o que também 
justifica, em parte, a resposta dos estudantes, considerando que devem ser menos incentivados 
a buscar esse tipo de estímulo. Muitos fatores podem estar relacionados a isso, como o fato de 
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ser mais difícil fazer associações quando a fonte de inspiração e o problema são de domínios 
muito distantes, além de exigir, normalmente, mais tempo para o processo criativo. 

O mesmo ocorreu para os estímulos pictóricos. Enquanto as imagens que representam 
diretamente a temática do projeto foram avaliadas como, em sua maioria, fundamental para 
auxiliar os estudantes no processo criativo de design (77,3% dos docentes brasileiros e 66,7% 
dos portugueses), para imagens semanticamente distantes da temática, a maioria dos 
brasileiros considerou importante (45,5%), seguido de 29,5% para fundamental, 18,2% para 
neutro e 6,8% para pouco importante. Já para os portugueses, 44,4% consideram neutro, 
33,3% importante e 22,2% fundamental. Ou seja, da mesma forma que os estímulos verbais, 
os pictóricos são vistos como mais relevantes quando as representações estão diretamente 
associadas ao problema. Isso também se reflete na importância atribuída ao uso de similares, 
68,2% dos brasileiros consideram fundamental e 27,3% importante; e 44,4% dos portugueses 
consideram importante e 33,3% fundamental. De mesmo modo, o uso de referências de 
princípios de solução foi visto como fundamental em sua maioria (61,4% os brasileiros e 66,7% 
dos portugueses), seguido de importante (34,1% dos brasileiros e 22,2% dos portugueses). 

Para os objetos tridimensionais, a maioria das respostas também oscilou entre 
fundamental e importante, sobretudo para os produtos similares (54,5% considerou 
fundamental) e, principalmente, para mockups e protótipos (65,9% considerou fundamental). 
No caso dos portugueses, a maioria das respostas foi para importante, em ambos os casos 
(55,6%). Já para os objetos tridimensionais de outros contextos não diretamente relacionados 
ao problema projetual, novamente os resultados se distribuem entre as alternativas, mas 
mantém a maioria como importante (50%), embora apenas 25% considere fundamental, 
11,4% neutro e 13,6% pouco importante. Para os portugueses, 44,4% considerou fundamental 
e a mesma percentagem foi obtida para importante, além de 11,1% considerar neutro. 

Por fim, com relação aos estímulos audiovisuais, os portugueses atribuem importante 
relevância em 55,6% das respostas e 44,4% fundamental, enquanto os brasileiros parecem 
divergir mais quanto a relevância desta fonte de inspiração: 40,9% afirmam ser fundamental, 
29,5% importante, 22,7% neutro e 6,8% pouco importante. Quando os audiovisuais são de 
outros contextos, distantes semanticamente, novamente os resultados diminuem para 
fundamental (22,2% dos portugueses), e aumentam para neutro (22,2% dos portugueses), 
sendo importante para a maioria (55,6%). Já para os brasileiros, é importante para 38,6% e 
neutro para 31,8%, pouco importante para 15,9% e fundamental para apenas 13,6%. 

Assim, nota-se que os estímulos diretamente associados à temática do projeto são vistos 
como mais relevantes pelos docentes, sendo que as imagens e textos foram citados como 
fundamentais, em sua maioria, tanto por brasileiros quanto por portugueses. 

Sobre o momento do projeto que consideram importante incentivar o uso dessas fontes 
pelos estudantes, as etapas em que a maioria considerou fundamental foi para a geração de 
ideias e alternativas (68,2% dos brasileiros e 77,8% dos portugueses), nas fases iniciais do 
projeto, a partir do briefing, de uma identificação de oportunidade e análise do problema 
(65,9% dos brasileiros e 100% dos portugueses) e para a definição do conceito, ou da 
estratégia, do projeto (63,6% dos brasileiros e 88,9% dos portugueses). O momento de 
desenvolvimento e refinamento da alternativa foi visto como menos relevante em relação às 
demais etapas. Observa-se que, apesar da diferença numérica entre os grupos, os professores 
brasileiros consideram a etapa de geração de alternativas como a mais importante para buscar 
e aplicar os estímulos externos no processo, enquanto para os portugueses, a fase inicial de 
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identificação de oportunidades e análises, bem como a definição do conceito, foram as mais 
importantes. 

A respeito da contribuição, ou da influência, desses estímulos para o processo e a solução 
do projeto, foi visto como mais relevante, pelos professores brasileiros, o uso para romper 
bloqueios mentais no trabalho individual (70,5% considerou que influencia totalmente) e para 
a flexibilidade na geração de ideias (56,8% afirmou influenciar totalmente e 34,1% influenciar 
muito). Para a aplicabilidade das ideias e soluções, a maioria considerou influenciar muito 
(54,5%) e totalmente (38,6%). A seguir, para a originalidade das ideias, também foi 
considerada uma alta influência, com 40,9% para totalmente e 34,1% para muito. A influência 
na comunicação, entre a equipe e com outros sujeitos que estão envolvidos no projeto foram 
as que tiveram uma distribuição de respostas mais uniforme entre as alternativas, sendo que 
a influência para a comunicação entre a equipe foi vista como mais relevante.  

Para os professores portugueses, a flexibilidade na geração de ideias foi o fator avaliado 
como mais influenciado pelo uso de estímulos (77,8% para totalmente), seguido pelo 
rompimento de bloqueios mentais (55,6% para muito e 44,4% para totalmente). A seguir, 
consideraram a influência para auxiliar a comunicação entre a equipe e com outros sujeitos, 
para a aplicabilidade das ideias e, com médias mais baixas, para a originalidade da solução. 

Em ambas as amostras, assim, a flexibilidade e o rompimento de bloqueios mentais são 
os fatores mais influenciados pelos estímulos externos, de acordo com as respostas. Por outro 
lado, a originalidade da solução parece ser menos impactada pelo uso dessas fontes de 
inspiração, o que pode ter relação com o tipo de representação que é adotado. Tendo em vista 
as respostas da questão sobre os tipos de estímulos, cuja maioria considerou imagens e textos 
diretamente associados ao problema, é previsível que a originalidade tenha menos impacto, 
pois as associações, possivelmente, serão realizadas em contextos próximos do domínio do 
problema, ou a partir dos próprios similares, por exemplo. 

A respeito dos métodos e técnicas que os docentes costumam adotar em sala de aula 
para que os estudantes obtenham e apliquem os estímulos externos no processo de design, os 
mais recorrentes, assim como os menos citados, se assemelham entre as amostras, ainda que 
variem na ordem de importância. Para os professores brasileiros, moodboard e painel 
semântico (84,1%), mapa mental (75%), brainstorming verbal (72,7%), brainstorming visual 
(68,2%), personas e prototipagem (63,6%), mapa conceitual e analogias (54,5%) são os 
métodos mais adotados. Já sinética (2,3%), roleplaying (4,5%), TRIZ e card sorting (6,8%) 
foram os menos citados. Para os docentes portugueses, de forma similar, brainstorming visual 
e mapa mental (77,8%, 7 respostas), moodboard e painel semântico, mapa conceitual, 
brainstorming verbal prototipagem (66,7%, 6 respostas), checklist/listagem de atributos, 
confrontação semântica, e cenários (55,6%) foram os mais recorrentes. Por outro lado, TRIZ, 
MESCRAI, colagens, sinética foram os menos utilizados. 

Desse modo, similar ao que ocorreu com o grupo de estudantes, métodos intuitivos 
como brainstorming verbal e visual, assim como métodos que simulam o mapeamento 
semântico do pensamento, como mapa mental, mapa conceitual e analogias, e aqueles que 
trabalham diretamente com os estímulos externos, como moodboard/painel semântico e 
prototipagem, são os mais utilizados. Novamente a TRIZ aparece como pouco adotada, assim 
como a Sinética, embora as analogias tenham uso frequente. Isso leva a conclusão que métodos 
com muitos procedimentos sistemáticos, devido, possivelmente, a sua complexidade de 
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aplicação, ou pelo fato de exigirem um “passo-a-passo” regular, ao contrário dos métodos mais 
intuitivos, são pouco utilizados. 

Os métodos e técnicas e o entendimento de seu uso e relevância foi também um dos 
aspectos recorrentes que surgiu na questão aberta sobre as dificuldades e desafios percebidos 
pelo professor no processo de ensino-aprendizagem, em relação ao processo criativo dos 
estudantes. Analisando os padrões de resposta, muitas das dificuldades citadas estão 
relacionadas ao conhecimento processual, à dificuldade de entendimento do processo como 
um todo e de perceberem a importância das técnicas para o pensamento criativo. 

Outras citações recorrentes dizem respeito à abertura para correr riscos no processo, à 
motivação, dedicação e curiosidade, ou capacidade de questionamento dos estudantes. Além 
disso, o próprio trabalho em equipe foi citado como uma dificuldade no processo, bem como 
a capacidade analítica e de abstração dos alunos.  

Os fatores mais críticos que surgiram foram relativos à falta de repertório dos 
estudantes, à originalidade e à flexibilidade na geração de ideias, o que muitas vezes se traduz 
em fixação às primeiras alternativas. Outro fator é a capacidade de expressão, sobretudo pelo 
desenho, de comunicação e reflexão. Este fator se relaciona tanto a questões técnicas, como o 
domínio da linguagem do desenho, quanto de motivação, comunicação, e integração entre 
equipe e liderança, com autoconfiança para expor as ideias. 

Também foram relatadas dificuldades diretamente relacionadas ao pensamento 
analógico, como a capacidade de estabelecer relações e transposições; a utilização de analogias 
e compreensão de padrões; a dificuldade dos alunos pesquisarem corretamente estímulos 
externos e saberem relacionar esses estímulos com o projeto; e dificuldade de ver diferentes 
possibilidades para abordar o problema de projeto (novos frames de referência). 

Por fim, a última questão, também aberta, foi sobre o que os professores consideram 
que, em suas metodologias de ensino-aprendizagem, melhor contribui para que os estudantes 
estabeleçam conexões entre conhecimentos distintos para gerar novas ideias. Mais uma vez, 
os métodos, técnicas e ferramentas representaram o aspecto mais citado, sobretudo o uso de 
referências, estímulos, modelos e similares, e métodos e técnicas como painel semântico, mapa 
mental e brainstorming. Esses aspectos foram padronizados de acordo com o tópico 
“Habilidades Criativas/Projetuais”, na medida em que podem ser vistos como um 
conhecimento processual a ser adquirido pelo estudante, embora também se enquadrem em 
“Práticas e Conhecimentos da Área”, nos Fatores Contextuais relativos ao campo. 

Além disso, muitas respostas versaram sobre a importância do trabalho em equipe e de 
questões ligadas à comunicação e reflexão no projeto, entre a equipe, com pessoas externas e 
entre grupos e professor, o que se refere ao processo criativo em grupo e aos próprios fatores 
ligados ao grupo de projeto. Também foi citado o diálogo com outras pessoas ligadas ao 
projeto, como a observação, e conversa com usuários, o contato com clientes, escritórios e 
fabricantes, como um facilitador do processo criativo. Esse tópico foi alocado nos fatores 
contextuais, em informação. 

Outras questões que surgiram foram relacionadas ao próprio pensamento por analogias, 
como a pesquisa sobre temas aleatórios e exercícios experimentais (para a percepção de novos 
aspectos e novos frames), a busca de imagens distantes semanticamente, de estímulos e 
referências e a abstração (para a criação de associações, de analogias). 

Outros facilitadores para a geração de ideias citados pelos professores foram: o 
conhecimento sobre semiótica, semântica do design e teorias da percepção, no sentido de, 
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além de realizar as analogias com o auxílio de estímulos, compreender o funcionamento das 
conexões e transposições; a clareza sobre a natureza da atividade e a conexão entre teoria e 
prática projetual; multidisciplinaridade; a flexibilidade para gerar ideias, apresentando que é 
possível existir muitas soluções para um mesmo problema; e a tarefa projetual ser desafiadora. 

Os docentes portugueses, por sua vez, citaram a maioria dos contribuintes como 
aspectos ligados diretamente ao pensamento analógico, como a própria produção de 
analogias, a confrontação de referências, analogias visuais e busca de estímulos em outros 
contextos, e a capacidade de estabelecer ligações improváveis, sensíveis ao contexto e 
finalidade do projeto. As demais afirmações foram sobre a multidisciplinaridade, o trabalho 
colaborativo, a partilha e discussão de ideias.  

Assim, com base nas respostas obtidas para as dificuldades e os facilitadores que os 
professores percebem para o processo criativo dos estudantes, especificamente no que se refere 
à conexão de conhecimentos distintos e geração de novas ideias, reuniu-se os principais 
aspectos e citações no Quadro 17. As citações foram organizadas em padrões, de acordo com 
os quadros dos fatores contextuais, do grupo e do indivíduo que influenciam a criatividade, e 
do pensamento e processo criativo, gerados a partir da análise de literatura e dos modelos 
desenvolvidos nessa tese, a fim de verificar os pontos críticos que podem ser trabalhados no 
framework. Cabe ressaltar que, embora não tenham fatores contextuais diretamente 
relacionados aos insights dos respondentes, é presumível que muitas das dificuldades também 
sejam resultados da motivação do contexto ambiental, neste caso, acadêmico. Além disso, 
como nesta questão não se teve por objetivo contabilizar as respostas, e os mesmos padrões 
ocorreram nos dois grupos de respondentes, as citações dos professores brasileiros e 
portugueses foram analisadas conjuntamente. 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continua). 

 
Fatores ContextuaisFatores ContextuaisFatores ContextuaisFatores Contextuais    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Campo/DomínioCampo/DomínioCampo/DomínioCampo/Domínio    
Práticas e conhecimentos da área    

Comunidade de especialistas    

MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    

Tarefa/atividade (desafiadora e 
adequada) 

  Proposição de problemas que 
não sejam familiares, que tire da 
zona de conforto, como de 
design de serviços. 

Tempo adequado para a realização da 
tarefa 

   

Recursos disponíveis (financeiros, 
materiais, humanos) 

   

Informação   Observação/Conversa (com 
usuários); contato com clientes, 
escritórios, fabricantes. 

Práticas de gestão e liderança: 
comunicação aberta, reconhecimento, 
avaliação construtiva, liberdade, 
objetivos claros, feedback, ressaltar 
competências individuais, orientação a 
assumir riscos. 

 Outros professores não 
exigem e as práticas 
acabam se perdendo no 
curso. 

 

Fatores do GrupoFatores do GrupoFatores do GrupoFatores do Grupo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    

Diversidade   Trabalhos em grupo com pessoas 
que possuem diferentes 
interesses e experiências 
profissionais. 

Multidisciplinaridade 

Tamanho   

Interdependência e cInterdependência e cInterdependência e cInterdependência e confiança onfiança onfiança onfiança 
entre a equipeentre a equipeentre a equipeentre a equipe    

-  Insegurança do projetista Trabalho colaborativo 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continuação). 

 

Fatores do GrupoFatores do GrupoFatores do GrupoFatores do Grupo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Modelos mentais Modelos mentais Modelos mentais Modelos mentais 
compartilhadoscompartilhadoscompartilhadoscompartilhados    

Conhecimento sobre a 
atividade/tarefa/projeto 

   

Processo    

ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    
-   Troca de informações, ideias e 

opiniões entre alunos e entre 
professor e alunos 

MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    
Integração, confiança e automotivação 
para o trabalho em equipe 

 Dificuldade em trabalhar 
em grupo. 

 

Fatores IndivíduoFatores IndivíduoFatores IndivíduoFatores Indivíduo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Características essenciaisCaracterísticas essenciaisCaracterísticas essenciaisCaracterísticas essenciais    

Fluência, flexibilidade, originalidade e 
capacidade de elaboração de ideias. 

Originalidade 

 

 

Flexibilidade 

Fazer com que os alunos 
se desloquem do padrão 
comum, do esperado. 

Tendência em refazer um 
projeto existente, 
dificuldade em gerar algo 
diferente do similar. 

Dificuldade para geração 
de múltiplas alternativas 
de projeto. 

Imediatismo para definir 
uma solução. 

A fixação em uma ideia. É 
difícil demovê-los de uma 
ideia inicial. 

 

 

Mostrar os caminhos possíveis; 
há sempre muitas soluções para 
um mesmo projeto 
(flexibilidade). 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continuação). 

 

Fatores IndivíduoFatores IndivíduoFatores IndivíduoFatores Indivíduo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Características essenciaisCaracterísticas essenciaisCaracterísticas essenciaisCaracterísticas essenciais    

Fluência, flexibilidade, originalidade e 
capacidade de elaboração de ideias. 

Originalidade 

 

 

Flexibilidade 

Bloqueios mentais e 
apego às primeiras 
alternativas geradas. 

Tendência a julgar ideal a 
primeira ideia que surge 
no processo, 
desconsiderando a 
necessidade de insistir em 
mais alternativas. 

Apego às primeiras ideias. 

Tendência à fixação nas 
primeiras ideias.  

 

Características desejáveisCaracterísticas desejáveisCaracterísticas desejáveisCaracterísticas desejáveis    

Fantasia; novas experiências; 
questionamento; dedicação; tolerância; 
autoconfiança; persistência 

Questionamento 

Abertura a novas 
experiências 

 

Dedicação 

Fazer com que os alunos 
se desloquem do padrão 
comum, do esperado. 

Relativa apatia dos 
estudantes em relação a 
estímulos que não estejam 
na internet. 

Acomodação, 
comprometimento. 

Falta de dedicação. 

 

Inteligência|Inteligência|Inteligência|Inteligência|    

Habilidades CognitivasHabilidades CognitivasHabilidades CognitivasHabilidades Cognitivas    

Capacidade de resolução de problemas 
(analítica); tomada de decisão; 
processamento/organização da 
informação. 

 Aumentar os níveis e 
abstração; o aluno 
iniciante precisa ser 
estimulado/treinado à 
abstração. 

Imaginação e abstração. 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continuação). 

 

Fatores IndivíduoFatores IndivíduoFatores IndivíduoFatores Indivíduo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
Criativas/ProcessuaisCriativas/ProcessuaisCriativas/ProcessuaisCriativas/Processuais    

Estratégias para a geração de ideias; 
estilo cognitivo e de trabalho. 

 Organização do 
conhecimento processual 
para aplicação prática no 
projeto. 

Entendimento de todo o 
processo (de projeto). 

Nem sempre os alunos 
dominam várias técnicas 
ou conhecem o potencial 
que elas oferecem. 

O aluno custa a acreditar 
nas técnicas. Há uma 
barreira na sua utilização. 

Dificuldade de fazer com 
que o ano entenda o 
projeto como um 
processo. (conhecimento e 
experiência). 

Dificuldade em perceber a 
importância da aplicação 
de técnicas para o 
estímulo do pensamento 
criativo. 

“Síndrome do papel em 
branco”; dificuldade em 
iniciar uma geração de 
alternativas. 

Habilidades de expressão 
gráfica e tridimensional. 

Falta de habilidades de 
desenho. 

Apresentação de cases e uso das 
ferramentas de metodologia de 
projeto, como mapas mentais; 

Modelos e mockups para a 
geração de conceitos; 

Uso de técnicas que estimulem o 
aluno a buscar princípios de 
solução em similares; que 
propiciem gerar alternativas pela 
combinação desses princípios; 

Painéis semânticos; 

Problematização; 

Estímulos/ referências visuais; 

Mapa mental; 

Cenários; 

Análise dos usuários; 

Análise e reflexão a partir de 
modelos análogos; 

Exemplos e análise de similares; 

Brainstorming; 

Analogias; 

635/desenhos; 

Associação de técnicas criativas 
variadas; 

Métodos abertos, não lineares; 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continuação). 

 

FatoFatoFatoFatores Indivíduores Indivíduores Indivíduores Indivíduo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
Criativas/ProcessuaisCriativas/ProcessuaisCriativas/ProcessuaisCriativas/Processuais    

Estratégias para a geração de ideias; 
estilo cognitivo e de trabalho. 

 Explicar ideias através do 
desenho. 

Ideação e gestão do 
projeto. 

Etapas estruturadas e 
esclarecimento dos métodos 

Conhecimento e ExperiênciaConhecimento e ExperiênciaConhecimento e ExperiênciaConhecimento e Experiência    

- Repertório Falta de repertório 
histórico, visual. 

Um estudante precisa 
buscar estímulos porque 
ele ainda não possui um 
repertório construído. 

Falta de cultura de base e 
competências técnicas. 

Falta de repertório na 
cultura visual. 

Falta de referência do que 
já existe e já foi criado. 

Semiótica e semântica do design; 
teorias da percepção 
(conhecimento sobre conexões e 
transposições); 
 
Clareza sobre a natureza de sua 
atividade; 

Conexão entre teoria e prática; 

Multidisciplinaridade. 

Motivação IntrínsecaMotivação IntrínsecaMotivação IntrínsecaMotivação Intrínseca    

Concentração; disposição ao risco; 
sentimento de valorização; experiência 
e conhecimento; positividade e 
autodeterminação. 

Disposição ao risco Medo de gerar 
alternativas não viáveis. 

Evitar que se prendam em 
soluções “seguras” mas 
pouco criativas. 

Falta de segurança e 
ousadia. 

Insegurança do projetista. 

Vontade de resolver no 
mínimo espaço de tempo 
e com o menor esforço 
possível. 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continuação). 

 
Pensamento criativo/analógicoPensamento criativo/analógicoPensamento criativo/analógicoPensamento criativo/analógico    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Ocorrência 
Procedimentos 

Cognitivos 
 

 

Busca de temas periféricos; novos frames 
associados à situação problemática 

Percepção/ 

Análise 

 

Análise/ 

Síntese 

Dificuldade de ver diferentes 
possibilidades para abordar o problema de 
projeto. 

Dificuldade dos alunos pesquisarem 
corretamente estímulos externos e saberem 
relacionar esses estímulos com o projeto. 

Capacidade de fazer perguntas que de fato 
são relevantes para o projeto. 

Pesquisa sobre temas aleatórios 

Exercícios com projetos rápidos 
experimentais. 

Links entre os frames; 

Abdução/ hipóteses 

Síntese/ 

Analogias 

Dificuldade dos alunos pesquisarem 
corretamente estímulos externos e saberem 
relacionar esses estímulos com o projeto. 

Capacidade de estabelecer relações e 
transposições; encontrar affordances. 

Utilização de analogias e compreensão de 
padrões. 

Desconforto inicial em utilizar referências 
fora da área de estudo ou de contextos não 
relacionados diretamente. 

 

Busca de imagens não diretamente 
associadas ao problema de projeto. 

Estímulos/referências. 

Imaginação – ideias abstratas. 

Referências e seu confronto, analogias 
dentro do contexto do design e fora 
dele. 

 

Nova abordagem para o problema/ 

Insight 

Síntese/Analogias 

Geração e elaboração de 
ideias/Tradução 

 Seleção 

Capacidade de estabelecer relações e 
transposições; encontrar affordances. 

 

Capacidade de estabelecer ligações 
improváveis. 
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Quadro 17: Dificuldades e facilitadores do processo e pensamento criativo dos estudantes (Continuação). 

 
Processo Criativo em grupoProcesso Criativo em grupoProcesso Criativo em grupoProcesso Criativo em grupo    

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES    FACILITADORESFACILITADORESFACILITADORESFACILITADORES    

Reflexão 

Comunicação 

Representação de 
ideias 

Reflexão/Análise 

Tradução/narrativas 

Modelos mentais 
compartilhados 

Falta de coragem de se expressar. 

Desbloqueio de suas capacidades de 
expressões espontâneas. 

Dificuldade em desenhar e começar a 
expressar suas ideias. 

Falta de iniciativa para desenhar.  

Desenvolver a reflexão dos alunos. 

Troca de informações, ideias e opiniões entre 
alunos e entre professor e alunos 

Diálogo 

Dinâmicas de grupo 

Questionamento sobre a solução que 
apresentam, sobre os motivos da escolha 

Tentativa de entender como acontece o 
processo de criação deles; contar como 
chegaram onde estão e o porquê. 

Reflexão-na-ação 

Partilha e discussão de ideias. 
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Nota-se que as questões ligadas à comunicação e ao processo em grupo são ressaltadas 
tanto como dificuldades, quanto como facilitadores, assim como as estratégias para geração 
de ideias, em habilidades criativas e processuais. Esses foram os aspectos mais recorrentes 
percebidos pelos professores. Além disso, o conhecimento e a experiência também foram 
abordados com frequência, sobretudo no que diz respeito à formação de repertório do 
estudante, bem como a sua flexibilidade para gerar ideias, uma das características essenciais 
mais comentadas nas respostas. 

Além disso, dificuldades e contribuintes para o próprio pensamento por analogias, como 
a formação de novos frames e a capacidade de abstração e formação de conexões entre os 
conhecimentos, de analogias, foram tópicos abordados com relevância pelos professores.  

Cabe ressaltar que algumas das citações, embora tenham sido alocadas em uma 
categoria, possuem relações com outros aspectos também, como, por exemplo, a observação e 
conversa com outros públicos ligados ao projeto, que foi alocado em Informação, o que, por 
sua vez, pode afetar e é influenciada pela motivação para a realização da atividade, também 
poderia se relacionar com as habilidades processuais, no sentido de buscar técnicas e métodos 
adotados para o processo, ou ainda com a comunicação entre as pessoas.  

Contudo, o objetivo do quadro foi visualizar as categorias que são afetadas com maior 
relevância, a fim de verificar os pontos críticos que podem ser trabalhados para auxiliar o 
pensamento e o processo criativo, neste caso, conforme a visão dos docentes de design. 
 
 

6.2.3 Médias e Comparativos entre Estudantes e Docentes 
 
A fim de facilitar a comparação e visualização de dados sobre as questões comuns nos 
questionários para estudantes e docentes, relativas aos estímulos como fontes de inspiração 
para os projetos, analisou-se a média para essas questões de acordo com as respostas de cada 
grupo de respondentes, somando as respostas dos dois grupos de estudantes (piloto e geral) e 
dos dois grupos de docentes (brasileiros e portugueses). Para tanto, atribuiu-se os seguintes 
valores para a escala Likert: (5) Fundamental; (4) Importante; (3) Neutro; (2) Pouco 
Importante; e (1) Não é importante. Cada questão foi analisada individualmente, resultando 
nos gráficos apresentados no Apêndice D. 

Sobre a relevância atribuída aos tipos de estímulos, as médias foram similares em quase 
todas as questões. Os estímulos pictóricos diretamente associados ao problema foram os que 
obtiveram as médias mais altas em ambas os grpos, seguidos de imagens de similares, de 
imagens de princípios de solução e de mockups e protótipos. Já as medias mais baixas, ou seja, 
os estímulos percebidos como menos relevantes, apresentaram variações entre as amostras. 
Para os estudantes, as médias mais baixas foram para objetos tridimensionais de outros 
contextos, seguidos de audiovisuais semanticamente distantes do problema e textos 
semanticamente distantes da temática. Para os docentes, foram os audiovisuais relacionados 
à temática, seguidos dos textos distantes semanticamente do problema e dos audiovisuais não 
associados à temática. 

A respeito do momento do projeto em que consideram mais importante buscar e utilizar 
os estímulos, praticamente não houve variação entre os grupos de respondentes. As fases 
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iniciais, do briefing e identificação de oportunidade à análise do problema obtiveram as 
médias mais elevadas, aproximando-se de fundamental quanto a sua relevância. A seguir, vem 
a fase de geração de alternativas e a fase de definição do conceito do projeto. Por fim, a fase de 
desenvolvimento obteve médias inferiores, sendo a menos relevante nesse processo. 

A última análise comparativa entre estudantes e docentes foi sobre a contribuição dos 
estímulos e sua influência no processo e na solução projetual. Neste caso, a média mais alta foi 
para romper bloqueios mentais, sobretudo no trabalho individual. Em segundo lugar ficou a 
influência para a flexibilidade na geração de ideias. A seguir, consta a influência para a 
aplicabilidade das ideias e soluções geradas e para a originalidade das ideias. Por fim, as 
médias mais baixas foram para a influência e contribuição à comunicação com clientes, 
usuários e outros públicos e para a comunicação entre a equipe de projeto. 

Assim, nota-se que houve pouca variação entre estudantes e docentes, em todas as 
questões, o que leva à conclusão de que, para este caso, o nível de experiência não afeta 
significativamente a percepção sobre o uso de estímulos no projeto. Além disso, conforme 
discutido anteriormente, pelas médias também se confirmou que as imagens são os estímulos 
preferidos para aplicação no processo criativo projetual, bem como estímulos que sejam 
diretamente associados à temática ou ao problema. 

Embora esse ponto não deva ser visto como um fator excludente dos demais tipos de 
representação, as respostas obtidas ratificam o que foi demonstrado em outros estudos e 
teorias apresentados na revisão de literatura. Além da preferência visual, os estímulos mais 
distantes são mais difíceis de gerarem associações e novas ideias. Entretanto, a abstração pode 
contribuir para a originalidade das soluções e a flexibilidade no processo e, portanto, facilitar 
o uso de diferentes representações, mais distantes da temática, pode ser positivo para o 
processo criativo.  

Sobre o momento do projeto, as fases iniciais foram as mais relevantes para o uso desse 
tipo de recurso, como fonte de inspiração ao projeto, o que justifica-se por ser um momento 
de formação de novos frames e percepção de aspectos distintos para a posterior conexão entre 
ideias. Isso também está associado à principal contribuição vista pelos designers, referente ao 
rompimento de bloqueios mentais, pois, embora possa ocorrer ao longo de todo o processo, é 
mais comum que aconteça no início do projeto e criação.  

É curioso notar que a comunicação foi percebida como menos influenciada pelo uso 
desses estímulos. Apesar de a visualização da informação ser importante para a comunicação 
entre a equipe e com outros sujeitos, as fontes de inspiração são mais associadas à geração de 
ideias, sobretudo individual, contribuindo para romper os bloqueios mentais e para a 
flexibilidade na criação. 
 
Os principais resultados dos questionários foram resumidos no Quadro 18. 
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Quadro 18: resumo das principais respostas dos questionários para estudantes, docentes e média geral (Continua). 
 
 Estudantes Docentes Média 
Perfil (maioria) Avançados (competentes), de 01 a 05 anos de 

experiência 
Novatos e iniciantes (até 01 ano de experiência) 

Experientes (proficientes, de 05 a 10 anos, e 
especialistas, com mais de 10 anos de 
experiência) 

- 

Uso dos estímulos 
(frequência) 

Quase sempre, em todos os projetos Quase sempre, em todos os projetos - 

Tipo de estímulo 
(preferência) em relação 
à forma de representação 
e à abstração da fonte de 
inspiração 

Mais próximos da temática (menos abstratos) Mais próximos da temática (menos abstratos) Mais próximos da temática 
(menos abstratos) 

- Pictóricos: Imagens (desenhos e fotografias) que 
representem diretamente o problema/ temática do 
projeto. 
 
- Pictóricos: Imagens de similares/exemplos de 
produtos 
 
- Pictóricos: Imagens de princípios de solução 
 
- Verbais: Textos diretamente associados ao projeto 

- Verbais: Textos diretamente associados ao 
projeto 
 
- Verbais: palavras-chave 
(conceitos, substantivos ou adjetivos que 
podem se relacionar com o 
projeto). 
 
- Pictóricos: Imagens (desenhos e fotografias) 
que representem diretamente o problema/ 
temática do 
projeto. 
 
- Pictóricos: Imagens de princípios de solução 
 
- Pictóricos: Imagens de similares/exemplos de 
produtos 
 

- Pictóricos: Imagens (desenhos 
e fotografias) que representem 
diretamente o problema/ 
temática do 
projeto. 
 
- Pictóricos: Imagens de 
similares/exemplos de produtos 
 
- Pictóricos: Imagens de 
princípios de solução 
 
- Objetos tridimensionais: 
mockups e protótipos 
 
Também foram vistos como 
importantes: textos 
diretamente associados ao 
problema; palavras-chave e 
objetos similares. 
 
Os menos relevantes foram: 
objetos tridimensionais de 
outros contextos, audiovisuais e 
textos distantes da temática do 
problema. 
 

Fase/momento do 
projeto 

- Fase inicial: recebimento do briefing, identificação 
de uma oportunidade e análise do problema. 
 
- Geração de ideias e alternativas 

Brasileiros: 
 
- Geração de ideias e 
alternativas 
 

Portugueses: 
 
- Fase inicial: 
recebimento do 
briefing, identificação 
de uma oportunidade  
 

- Fase inicial: recebimento do 
briefing, identificação de uma 
oportunidade e análise do 
problema. 
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Quadro 18: resumo das principais respostas dos questionários para estudantes, docentes e média geral (Continuação). 

 
 Estudantes Docentes Média 
Fase/momento do 
projeto 

- Fase inicial: recebimento do briefing, identificação 
de uma oportunidade e análise do problema. 
 
- Geração de ideias e alternativas 

Brasileiros: 
 
- Fase inicial: 
recebimento do 
briefing, identificação 
de uma oportunidade 
e análise do 
problema. 
 

Portugueses: 
 
e análise do 
problema. 
- Geração de ideias e 
alternativas 
- Definição do 
conceito do projeto. 
 

 
 
- Geração de ideias e 
alternativas 

Contribuição - Flexibilidade na geração de ideias. 
 
- Romper bloqueios mentais (no processo de trabalho 
individual). 
 
- Aplicabilidade da solução 
 

Brasileiros: 
 
- Romper bloqueios 
mentais (no processo 
individual). 
 
- Flexibilidade na 
geração de ideias. 
 
- Aplicabilidade da 
solução 
 

Portugueses: 
 
- Flexibilidade na 
geração de ideias. 
 
- Romper bloqueios 
mentais (no processo 
individual). 
 
- Comunicação entre 
a equipe e com o 
público externo 

- Romper bloqueios mentais 
(no processo de trabalho 
individual). 
 
- Flexibilidade na geração de 
ideias. 
 
 
A contribuição relativa à 
comunicação foi a menos 
relevante, exceto para os 
docentes portugueses. 

Métodos mais citados 
 

- Moodboard/painel semântico 
- Mapa mental 
- Prototipagem 
- Listagem de Atributos/Checklist 
 

Brasileiros: 
 
- Moodboard/Painel 
semântico 
- Mapa mental 
- Brainstorming 
verbal e visual 

Portugueses: 
 
- Brainstorming 
visual 
- Mapa mental 
- Moodboard 
- Mapa conceitual 
- Braistorming verbal 
- Prototipagem 

Obs: há uma preferência por 
métodos intuitivos, mais ágeis 
em sua aplicação, com poucos 
procedimentos sistemáticos. 
São métodos que trabalham 
com a imaginação, o acaso. 
Simulam mecanismos do 
pensamento (mapa mental e 
conceitual, por exemplo). 
Trabalham diretamente com os 
estímulos externos 
(moodboards). 
 

Métodos citados com 
frequência 
 

- Personas 
- Mapa Conceitual 
- Analogias 

- Personas 
- Prototipagem 
- Mapa Conceitual 
- Analogias 

- Listagem de 
atributos 
- Confrontação 
semântica 
- Cenários 

Métodos menos citados 
ou desconhecidos 
 

- TRIZ 
- Sinética 
- Card Sorting 
- How To’s – Diagrama dos Porquês 
- Role-playing       - MESCRAI 

- Sinética 
- Role-playing 
- TRIZ 
- Card Sorting 

- TRIZ 
- Mescrai 
- Colagens 
- Sinética 

. 
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6.3 Coleta de dados com profissionais de Design 
 
Em continuidade à coleta de dados desta pesquisa, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com especialistas, em Portugal, conforme especificado na Metodologia deste 
trabalho. O objetivo das entrevistas foi identificar como ocorre o processo criativo dos 
designers na prática de projeto, além de aprofundar as questões levantadas nos questionários, 
tendo como foco os objetivos específicos deste trabalho referentes à identificação de 
dificuldades e facilitadores do pensamento e processo criativo, e das estratégias e mecanismos 
que podem auxiliar o pensamento por analogias no design. 

Com os escritórios selecionados, dos 27 estúdios de design contatados, 09 responderam 
em tempo hábil para a realização da entrevista, sendo 05 na cidade de Lisboa, 02 na cidade do 
Porto, 01 em Matosinhos e 01 em Vila Nova de Gaia, estes últimos também na região do Porto, 
em Portugal. Conforme explicitado na metodologia, ao contatar os sócios dos estúdios, deu-se 
a opção de realizar a entrevista individualmente ou em grupo. Assim, ao total foram 
entrevistados 17 profissionais. 

As entrevistas seguiram o roteiro (apêndice B), entretanto, com flexibilidade para 
alterar a ordem das questões e inserir novos questionamentos, conforme as respostas dos 
entrevistados. Dessa forma, as conversas versaram sobre o processo criativo e projetual dos 
designers, solicitando para que comentassem sobre como ocorre, como estruturam, que 
metodologias aplicam, levando às questões específicas sobre o uso dos estímulos no projeto, 
além das dificuldades e facilitadores que percebem nesse processo e das técnicas que adotam.  

Assim, de modo geral, as entrevistas iniciaram com uma conversa sobre a história do 
estúdio e o perfil dos entrevistados, bem como sobre o processo criativo projetual de cada um, 
levando às questões seguintes do roteiro. 

A primeira pergunta do roteiro teve por objetivo investigar com que frequência, para 
que projetos, em que situações e em que fases do projeto os designers utilizam estímulos 
externos como fontes de inspiração, ou como gatilhos para o processo criativo.  

A questão seguinte foi sobre os tipos de representações que utilizam com mais 
frequência e, para tanto, foi desenvolvido um instrumento auxiliar, que consistiu em um 
conjunto de cartas, cada uma contendo os diferentes tipos de estímulos/representações que 
podem ser utilizados no processo. Assim, os designers puderam ter à sua frente os diversos 
tipos de representações, facilitando com que pensassem a respeito daquelas que mais utilizam. 
As cartas exemplificaram os seguintes tipos de representações: (i) pictóricos – imagens não 
necessariamente associadas diretamente à temática do projeto; (ii) pictóricos – imagens de 
princípios de solução; (iii) pictóricos – imagens de produtos similares; (iv) verbais – textos, 
não necessariamente associados à temática; (v) verbais – palavras-chave; (vi) objetos físicos, 
tridimensionais, de outros contextos; (vii) objetos físicos – produtos similares; (viii) objetos 
físicos – mockups; (ix) audiovisuais/sonoros (Figura 29). 

A outra pergunta foi conduzida a partir da resposta anterior, questionando como 
percebiam a influência dos estímulos que selecionaram em seu processo e em suas soluções. 
Neste caso, também foi adotado outro recurso, uma escala qualitativa na qual os entrevistados 
poderiam marcar a relevância dessas representações para: a originalidade da solução; a 
flexibilidade na geração de ideias; a aplicabilidade/adequação das ideias ao problema; para 
auxiliar a comunicação entre a equipe e a realização do processo de design em grupo; e para 
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auxiliar a comunicação com clientes, usuários ou outros públicos ligados ao projeto (Figura 
51).  

Também conforme a seleção dos estímulos que mais utilizam, foi solicitado para que os 
entrevistados relacionassem esses estímulos com os métodos, técnicas e ferramentas que 
costumam adotar, para obter e aplicar essas representações no processo de design. Neste caso, 
foi apresentada uma lista com as mesmas técnicas selecionadas para os questionários. Os 
entrevistados poderiam escrever o nome da técnica ou seu número correspondente na lista em 
um post-it e colá-lo na carta do estímulo selecionado. Por exemplo, poderiam escolher “painel 
semântico” e relacionar a imagens não associadas ao contexto do projeto (Figuras 30 e 31). 

Por fim, as duas últimas questões foram sobre as dificuldades e os facilitadores que 
percebem no processo criativo individual e em grupo. Também foi questionado, ao final da 
entrevista, se os designers conheciam algum jogo, toolkit, ferramenta ou outro instrumento 
que pudesse facilitar o pensamento por analogias.  
 
Figura 29: exemplo do uso dos instrumentos na entrevista. 

 

 
 
Imagem obtida pela autora. 
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Figura 30: exemplo das cartas e associação com os métodos e técnicas. 

 

 
Imagem obtida pela autora. 
 
 
Figura 31: exemplo das cartas e associação com os métodos e técnicas. 

 

 
 
Imagem obtida pela autora. 

 
Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente os áudios foram transcritos para 

a anlálise das informações. Os instrumentos utilizados encontram-se no apêndice E. 
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6.4 Análise dos dados das entrevistas 
 
Conforme comentado, as entrevistas foram realizadas em 09 escritórios de design, somando 
um total de 17 profissionais. Para manter o anonimato dos respondentes e preservar sua 
identidade, o nome do escritório e do designer foi substituído por uma letra e número 
correspondentes. O perfil dos entrevistados foi sintetizado no Quadro 19. 
 
Quadro 19: Perfil dos escritórios e designers entrevistados (Continua). 

 

Escritório N° de 
entrevistados 

Perfil do escritório Perfil dos entrevistados 

A 2 Atelier fundado em 2006, com 4 
sócios. Foco Editorial, 
Exposições, Print Design. 
Principais clientes ligados à 
cultura.  

 

A1: Formação em Design de 
Comunicação, Mestrado em Projetos 
Editoriais. Experiência desde a 
fundação do Atelier, em 2006. 
Professora de Design Editorial. 

A2: Formação em Design de 
Comunicação, Mestrado em 
Comunicação e Novas Mídias. 
Experiência desde a fundação do 
Atelier, em 2006.  

B 2 Escritório fundado em 2011. 
Atua principalmente nas áreas 
de branding e web. São 2 sócias e 
de 2 a 4 colaboradores. Possui 
com muitos clientes 
internacionais. 

B1: Formação em Design de 
Comunicação. 

B2: Formação em Design de 
Comunicação. 

Atuam na área desde 2008. 

C 3 Escritório existente desde 
2009/2010, fundado pelos 3 
sócios. São 6 integrantes na 
equipe atual, além de 
colaboradores externos. Atua em 
Design de Comunicação para 
meios impressos e digitais.  

C 1; Formado em Design de 
Comunicação (2009). Atua em 
branding, identidade visual e web 
design. Planejamento e gestão de 
projetos. 

C2: Formado em Design de 
Comunicação (2009). Atua em web 
design. 

C3: Formado em Design de 
Comunicação (2009). Atua em 
impressos e digital. 

D 1 O Atelier foi fundado em 2006, 
mas os sócios já possuíam outro 
estúdio anteriormente. O foco é 
em projetos de ambientes e 
exposições. São 4 sócios e 3 
colaboradores atualmente, que 
trabalham há 10 anos juntos. 

D1: Formação pelas Belas Artes de 
Lisboa. 

Os demais sócios possuem formação 
em Arquitetura e Design. 

E 1 O atelier possui 10 anos, focado 
em arquitetura e urbanismo, 
com projetos que envolvem 
design de equipamentos, 
mobiliário e ambientes. Atuam 
muito em espaços públicos. São 7 
colaboradores. 

E1: Formação em arquitetura e 
urbanismo. 
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Quadro 19: Perfil dos escritórios e designers entrevistados (Continuação). 

 

Escritório N° de 
entrevistados 

Perfil do escritório Perfil dos entrevistados 

F 4 O estúdio surgiu em 2000 e 
conta atualmente com 4 sócios, 
além de colaboradores conforme 
o projeto Atua em Design de 
Comunicação, em projetos de 
diversos âmbitos. 

F1, F2, F3 e F4 são designers de 
comunicação. Dois deles atuam como 
docentes no Mestrado em Design da 
Universidade do Porto. 

G 2 Atelier fundado em 2012, com 3 
sócios. Possuem outros 
estagiários de design.  

G1 e G2: Formados em design de 
comunicação (2012). 

H 1 O Atelier tem 2 pessoas, mas 
trabalham com outros 
profissionais em colaboração. 
Existe desde 2012, atuando em 
diversas áreas do Design de 
Comunicação. 

H1: Formado em Design de 
Comunicação, com experiência breve 
em outros escritórios, antes de iniciar 
o atelier. 

I 1 O atelier é formado por dois 
sócios e foi fundado em 1995. 
Especializados em Design de 
Comunicação, projetos gráficos e 
ambientes. 

 

I1: Formada em Design de 
Comunicação, pós-graduada em Som, 
Imagem e Artes Digitais. Mestrado 
nas Belas Artes de Barcelona. 

I2: Formado em Design de 
Comunicação. Mestrado nas Belas 
Artes de Barcelona. 

 
 
 

6.4.1 Escritório A 
 
A entrevista no escritório A iniciou com a questão sobre o uso de estímulos externos como 
fontes de inspiração no processo de design. As entrevistadas do escritório A disseram utilizar 
em praticamente todos os casos. Ao iniciar um projeto, realizam uma pesquisa de referências 
pela internet, em sites que já fazem uma edição de projetos, como It´s Nice That 
(http://itsnicethat.com), além do Pinterest (http://www.pinterest.com) para uma pesquisa 
mais ampla e para compartilhar as referências entre o grupo. Além disso, salientaram que há 
uma pesquisa contextual, em livrarias, exposições, viagens, com a recolha de materiais, dentre 
outros, mas que é feita constantemente, não apenas para um projeto específico. Neste caso, a 
busca pela internet é a mais realizada e a extensão dessa pesquisa depende do projeto e do 
tempo existente. 

As designers enfatizaram que essa pesquisa de referências é uma atividade contínua, e 
que, ao iniciarem um projeto, lembram de algo que já viram e tentam recuperá-lo e criar as 
relações. O próprio Pinterest é uma ferramenta que, para elas, auxilia esse processo, pois os 
catálogos de referências são abastecidos a todo o momento e permitem voltar a essas imagens 
sempre que for preciso. 

Sobre o momento do processo em que utilizam esses estímulos, disseram que 
normalmente começam a estruturar o trabalho dessa forma, pelas pesquisas, em uma fase 
inicial, mas voltam a elas em uma fase final para buscar soluções de materiais e acabamentos, 
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por exemplo. Uma das designers também comentou utilizar as referências de similares como 
um padrão de comparação, para verificar se o projeto que desenvolveu chegou à “qualidade” 
esperada. Entretanto, a outra designer disse não utilizar os similares para este fim, por receio 
de copiar uma ideia. 

A respeito da segunda questão do roteiro, sobre o tipo de estímulo que utilizam e que 
consideram contribuir mais para o processo criativo, as designers disseram depender muito 
do tipo de projeto, pois são situações diferentes quando desenvolvem uma identidade visual 
ou uma exposição, por exemplo. Mas disseram que as referências que buscam no início de um 
projeto não são apenas similares, mas também de princípios de solução e de imagens que 
demonstrem o universo daquele projeto, que criem um ambiente. É uma pesquisa conceitual, 
de imagens que podem não ter relação com o design, para criar um universo visual que remeta 
a onde se quer chegar, com o uso de moodboards. 

As designers exemplificaram a questão com projetos de naturezas diferentes, como para 
uma ciclovia, em que precisaram buscar as referências no contexto, pesquisando os materiais 
de construção, o ritmo da arquitetura do local, a paisagem, além de textos, poesias, dentre 
outros, que fizessem parte da cultura daquele lugar. Já no caso de uma revista, por exemplo, 
disseram que as referências são principalmente de outros projetos editoriais, físicos, para uma 
pesquisa de formatos, etc., pois neste caso o conceito da revista varia conforme a edição. 
Ademais, ressaltaram que a pesquisa de fontes, de tipografia, é uma característica que buscam 
em todos os trabalhos, procurando àquelas que mais remetem a um determinado tema.  

A respeito de referências mais abstratas, distantes do problema, consideram útil alargar 
o espectro, não pesquisando apenas outros projetos de design, mas, por exemplo, imagens da 
natureza, de uma carpintaria ou de um type que irá ampliar o universo de possibilidades e 
criatividade. Conforme ressaltou uma das designers, no estúdio, a equipe se esforça para 
buscar coisas de outras áreas e, no processo que realizam, os brainstormings são realmente 
livres, para então buscar referências de áreas que aparentemente não tenham relação. 
Entretanto, consideram que também é importante buscar projetos que já tenham aplicado tal 
conceito para desenvolver uma solução. Para elas, são fases de um mesmo processo, ambas 
necessárias. 

Por fim, com o uso das cartas, as designers selecionaram os seguintes tipos de 
referências como os principais: pictóricos - imagens (fotografias e desenhos, não 
necessariamente associados diretamente à temática); pictóricos - princípios de solução; 
pictóricos- imagens de similares; e verbais – palavras-chave. Também selecionaram os 
mockups, mas não com a finalidade de fonte de inspiração. 

Sobre os métodos e técnicas que costumam utilizar para obter e aplicar esses estímulos 
no processo criativo e projetual, a partir da listagem disponibilizada, as designers disseram 
não conhecer Triz, Mescrai/Scamper e Card Sorting, mesmo quando foi explicado a respeito 
de cada método ou técnica. 

Aquelas utilizadas foram: moodboard/painel semântico; mapa do contexto; mapa 
mental; mapa conceitual; analogias; brainstorming verbal; e experience prototyping. A seguir, 
relacionaram os estímulos externos com as técnicas que utilizam, de acordo com o Quadro 20. 
Ressalta-se que, embora os mockups tenham sido relacionados com o projeto, as entrevistadas 
disseram não utilizar como uma fonte de inspiração, mas já em uma fase posterior do projeto. 
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Quadro 20: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório A. 

 
Palavras-chave Analogias; mapa conceitual; mapa mental. 
Imagens (fotografias e desenhos do mesmo 
ou de outros contextos do projeto) 

Moodboard/painel semântico 

Imagens de Princípios de solução Brainstorming verbal; mapa do contexto; 
mapa mental. 

Imagens de similares Moodboard/painel semântico 
Mockups Prototipagem 
 
Elaborado pela autora. 

 
A respeito da influência desses estímulos para o processo e a solução final, as 

entrevistadas optaram por assinalar as escalas individualmente. Para uma delas, todos os 
aspectos são influenciados e, para a outra designer, a flexibilidade na geração de ideias e a 
comunicação com a equipe e com os demais públicos são aspectos influenciados totalmente, 
de acordo com as figuras 32 e 33. 
 
Figura 32: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista A, respondente 1. 

 

 
 

Elaborado pela autora. 
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Figura 33: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista A, respondente 2. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 

 
Nesta questão, também comentaram sobre o processo de trabalho e criativo no atelier. 

De modo geral, fazem uma reunião e um brainstorming inicial, pois afirmam ser raro haver 
um briefing detalhado do cliente. Então, lançam as primeiras questões nessa reunião, sobre o 
que o cliente quer e qual o universo do projeto, quando apontam coisas que lembram, projetos 
existentes ou ideias aleatórias. Só após uma discussão sobre essas ideias iniciais é que avançam 
para a fase de pesquisa e quando o grupo chega em um consenso sobre o caminho a ser seguido 
é que as ideias passam a ser desenvolvidas. Quando não há um consenso imediato, ou a 
identificação de um conceito (caminho), cada um busca referências em casa, em livrarias, 
dentre outros, e então retornam para uma nova discussão, quando já maturaram algumas 
ideias. Então há uma pesquisa prévia, para definir os conceitos, mas depois alguém fica 
responsável por fazer a pesquisa específica sobre o projeto, sobre o caminho escolhido. Depois 
de discutirem algumas ideias potenciais, realizam um mapa visual que ilustre essa ideia e 
então iniciam o desenvolvimento do projeto, sempre com reuniões e discussões em grupo. 

Nesse processo, o que consideram que facilita a conexão entre ideias é o conhecimento 
e experiências que já adquiriam, ou seja, o repertório. Citam por exemplo, que são coisas que 
já viram, viagens, livros, imagens mentais que ficam armazenadas na memória e que são 
acionadas nesses brainstormings. Entretanto, uma das designers salienta que sente a 
necessidade de buscar referências para o projeto especificamente, não apenas visuais, mas ter 
um contexto, até mesmo verbal. De acordo com a entrevistada, “as referências verbais fazem 
um clique qualquer, e isso é um bom ponto de partida”. Prefere as palavras antes das imagens 
para começar alguma coisa. 

Por fim, sobre ferramentas, jogos, toolkits ou outros instrumentos que pudessem 
facilitar esse processo de geração de ideias, uma das designers diz que, como professora, utiliza 
alguns instrumentos, como jogos abertos que permitem, a partir de uma matriz, produzir 
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novas ideias recombinando essa matriz. Utiliza brinquedos, jogos para crianças, como blocos 
de madeira cuja combinação produz várias imagens diferentes. Não são toolkits formais, mais 
são ferramentas que funcionam como um ponto de partida para a criação. Consideram que 
seria útil ter algo assim pra os profissionais, embora salientem que não é dada a importância 
que isso poderia ter. De acordo com a designer, “não nos deixamos ter tempo suficiente para 
brincar. Muitas vezes é só isso, brincar um bocado, e não estamos à vontade para fazer isso.” 

Mais uma vez, reiteram a importância do universo de referências individuais, como ler 
um livro, ir ao cinema, ver uma exposição. Isso deve ser fomentado nos alunos, pois a bagagem 
cultural de cada um é o que vai alimentar o processo criativo para estabelecer ideias e conexões. 
Os alunos, de acordo com as entrevistadas, possuem muita dificuldade em relacionar ideias de 
um universo diferente e, por isso, é importante estimular esse processo. 

Assim, os principais aspectos levantados nesta entrevista foi organizado no Quadro 21. 
 
Quadro 21: Entrevista escritório A: resumo (Continua) 
 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Quase sempre, em todos os projetos, mas depende 
do tempo que possuem para tal. 

Situação Principalmente em uma pesquisa inicial, no 
começo do projeto, mas retornam às referências no 
final, para comparar suas soluções ou para buscar 
materiais, acabamentos, etc.  

Comentários 
Importantes 

Salientam a pesquisa constante, não apenas para 
um ou outro projeto. Em meios virtuais, mas 
também a recolha de materiais físicos e 
experiências em exposições, viagens, etc. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; estímulos 
pictóricos – princípios de solução; estímulos 
pictóricos – similares; estímulos verbais – palavras-
chave. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Consideram importante alargar a pesquisa e buscar 
referências fora do contexto do design, mas os 
similares também são importantes. São duas fases 
de um mesmo processo. 

Comentários 
Importantes 

O tipo de estímulo depende muito do tipo de 
projeto, mas salientam a importância de uma 
pesquisa conceitual, de imagens que podem não ter 
relação com o design, para criar um universo 
visual. Também ressaltam a pesquisa de tipografia 
como um estímulo para ampliar o universo de 
possibilidades. 

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes Brainstorming inicial para discutir o universo do 
projeto (com o conhecimento existente) 
Pesquisas “informais” individuais e novas 
discussões 
Definição de um ou dois caminhos/conceitos 
Pesquisa “formal” e de referências para o caminho 
do projeto 
Desenvolvimento do projeto 
Discussões em grupo 
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Quadro 21: Entrevista escritório A: resumo (Continuação) 

 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação dcriação dcriação dcriação de novas ideias e novas ideias e novas ideias e novas ideias     

- - -  

Relações interpessoais e autocensura (processo em 
grupo) 
Absorver críticas 
Relacionar ideias de universos diferentes (para 
estudantes e designers com pouca experiência) 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 

Repertório individual; imagens mentais. 

Bagagem cultural 

Referências, estímulos para o projeto, mais 
abstratos (como textos, palavras). 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  

Sites de referências 
Pinterest 
Brinquedos e jogos como: matriz combinatória; 
Shape Maker (blocos de madeira que formam 
diferentes imagens) 

 
 

6.4.2 Escritório B 
 
As sócias e designers gráficas do escritório B iniciaram a entrevista comentando sobre o uso 
de estímulos externos nos projetos. Para elas, ao começarem um projeto, é necessário fazer 
diferentes pesquisas. Algumas são muito visuais e mais naturais de serem realizadas. Evitam 
buscar projetos semelhantes, pois dizem não gostar de olhar referências do design gráfico 
porque pode condicionar o que será pensado. Assim, buscam referências de arte, de outros 
campos do design, imagens diversas que formarão o universo no qual consideram que o 
projeto se enquadra. Depois, há outra parte da pesquisa que é técnica, sobre materiais, 
acabamentos, papeis, ou, no caso da web, os comportamentos que o site poderá ter, por 
exemplo. Nesse caso, há uma pesquisa “tátil”, por exemplo, por materiais que recolhem, como 
amostras, catálogos, ou então diretamente com fornecedores.  

Também comentaram, através de exemplos de projetos desenvolvidos, que em muitos 
casos é preciso buscar estratégias que tornem os projetos viáveis, como personalização de 
coisas pre-existentes, que facilite custos de produção. E isso requer uma pesquisa além de 
buscas virtuais.  

Não partem para conversas com fornecedores no sentido de verificar o que pode ser 
feito, mas primeiro buscam uma ideia, um conceito, e depois procuram pessoas e processos 
diferenciados. 

Além disso, enfatizaram que colecionam coisas, e então recorrem a essas coleções para 
inspiração visual, como papeis, materiais gráficos antigos, etc. Exemplificam dizendo que 
possuem pequenas coleções só de encadernações, outra só de coisas amarelas, outras só de 
objetos em vidro. Ou seja, criam categorias para esse conjunto de referências que possuem e 
acumulam independentemente dos projetos que se iniciam. Afirmam, com isso, que é muito 
importante estar cercado de estímulos, fora do design propriamente dito. 

A respeito dessa categorização que realizam, por cores, materiais, as entrevistadas 
comentam que isso ocorre porque alguns projetos implicam essa catalogação, mas que, de 
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modo geral, essas referências não são adquiridas para um projeto específico. Muitas podem 
não ser usadas diretamente, mas servem como inspiração. 

Quando questionadas sobre em que fases costumam adotar as referências físicas, ou 
realizar a pesquisa conceitual de imagens, novamente as designers afirmam que esse processo 
é contínuo, pois quando iniciam um projeto, normalmente, não possuem tempo para apenas 
buscar referências. Criam pastas de pesquisa e buscam coisas que já possuem. Recolhem coisas 
que as inspiram e depois percebem que aquilo é a resposta para determinado briefing. 
Entretanto, ao iniciar um projeto, começam sempre por criar um universo de referências, mas 
referências que encontram online, pesquisas que realizam, conceitos e palavras-chave. Além 
disso, neste começo também enviam ao cliente o que consideram que seja a direção, de uma 
forma conceitual, e pedem este trabalho por parte do cliente. Não iniciam o trabalho sem ter 
do cliente referências visuais, verbais, que não precisam ser sobre design, sobre o projeto 
específico. 

De acordo com as designers, isso é fundamental, porque é muito difícil conhecer 
realmente o cliente em um primeiro contato. Com essa troca de referências, conseguem 
perceber o universo do cliente, suas expectativas, onde querem se encontrar, até questões 
visuais, como se o projeto deve ser mais texturado, ou colorido, ou preto e branco, etc. As 
referências trazem essas respostas, se o projeto é mais plástico, mais técnico, vetorial, enfim, 
as características, o caminho a ser seguido. Assim, criam bibliotecas para os clientes, ou de 
texturas, ou de materiais, ou de formas. Esse processo de pesquisas e estímulos inicias é uma 
maneira de começar a criação. Iniciam sempre por essa biblioteca, que é consequência das 
pastas e coleções que já possuem. 

Sobre o tipo de estímulo que preferem, ou que utilizam com mais frequência, as 
designers dizem que audiovisuais e mockups são raros, com essa finalidade. Gostam de 
trabalhar com palavras, porque muitas vezes definem o imaginário, o conceito do projeto, e 
citam ferramentas como banco de sinônimos para auxiliar esse processo. Segundo uma das 
entrevistadas, todo o projeto tem primeiramente a definição do contexto, das key-words e 
frases que representam o seu resultado, mesmo que já exista uma proposta gráfica. A palavra 
permite que percebam onde querem chegar com o projeto. 

As imagens também são vistas como essenciais, não apenas as imagens do produto em 
si, ou que serão aplicadas no projeto, mas àquelas que criam o universo desejado para a marca, 
ou seja, um mood que transmitirá as cores, ou o tipo de luz que se espera, a atmosfera desejada. 

Com relação a similares, as designers afirmam fazer essa pesquisa apenas por segurança, 
mas não é preponderante e não gostam de buscar muitas coisas. Apenas para saber se há algo 
semelhante ao que estão criando. 

Assim, afirmam que as imagens mais abstratas, mais distantes semanticamente, 
contribuem melhor para o projeto. Além disso, enfatizaram que não gostam de estilos, de trend 

reports, que não é o tipo de ferramenta que utilizam. Procuram contar uma história, ter um 
conceito que não seja óbvio, nem complicado, para que seja passível de interpretação de quem 
entra em contato com o projeto, com a solução. As pessoas não possuem tempo para 
decodificar mensagem complexas. Todas as soluções gráficas correspondem a um propósito, e 
não a um gosto pessoal. As pessoas que procuram o estúdio, conforme colocam as designers, 
veem um processo, mesmo que não saibam o que é, mas veem uma maneira de pensar. 

Concluindo, os estímulos selecionados pelas designers foram as imagens (fotografias e 
desenhos não necessariamente diretamente associados à temática), as palavras-chave, os 
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objetos tridimensionais de outros contextos, ou indiretamente associados ao projeto, e os 
mockups. Em todos os casos, enfatizam a importância do distanciamento, da abstração, entre 
a fonte e o alvo. 

Com relação aos métodos e técnicas que adotam para obter e aplicar esses estímulos no 
processo criativo e projetual, as designers citaram métodos que utilizam, mas não com este 
fim. Por exemplo, utilizam storyboards, mas não para o grupo, no momento da criação. 
Utilizam para explicar a uma pessoa externa, a um fornecedor que vai executar o vídeo, ou o 
site, ou um evento, por exemplo, como uma ferramenta de comunicação. Da mesma forma, 
comentam sobre os mockups, não como uma ferramenta para atingir resultados, mas para 
transmitir o conceito, a solução a outras pessoas. É um processo final, e não ferramentas para 
pensarem e gerarem ideias. De todo o modo, relacionaram os mockups com prototipagem e 
storyboard.  

As outras relações, neste caso sim, como ferramentas para pensar em novas soluções, 
foram: imagens com moodboard/painel semântico e brainstorming visual; palavras-chave 
com analogias e brainstorming verbal; e objetos tridimensionais com moodboard/painel 
semântico e brainstorming visual (quadro 22). 
 
Quadro 22: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório B. 
 

Palavras-chave Analogias; brainstorming verbal. 
Imagens (fotografias e desenhos do mesmo 
ou de outros contextos do projeto) 

Moodboard/painel semântico; 
brainstorming visual. 

Objetos tridimensionais (de outros 
contextos, ou indiretamente associados ao 
projeto) 

Moodboard/painel semântico; 
brainstorming visual. 

Mockups Prototipagem; storyboard. 
 

 
Sobre a influência que atribuem a esses estímulos para o processo e a solução projetual, 

as designers atribuem maior relevância para a comunicação entre a equipe e para a 
flexibilidade na geração de ideias, influência moderada para a comunicação com outros 
públicos e para a aplicabilidade da solução, e pouca influência para a originalidade da solução 
final. As entrevistadas optaram por responder juntas a essa questão e assinalar apenas uma 
escala (Figura 34). 

Acerca das dificuldades encontradas na criação de novas ideias, no processo de design, 
as designers colocam que, em grupo, é todos compreenderem e interpretarem o universo do 
projeto da mesma forma. Conforme exemplificam, às vezes fala-se “simples” e vetorial e as 
interpretações são diferentes, mesmo quando há imagens. E isso pode ser interessante, mas 
também frustrante, quando há pressa para obter os resultados. Por outro lado, dessas 
diferentes interpretações podem surgir novas ideias.  

Uma das designers diz que tem muita dificuldade em ter ideias individualmente. Já a 
outra, relata que consegue visualizar o projeto, as soluções, mentalmente, mas que tem 
dificuldades para externalizar essas ideias, para desenhar e montar o que havia pensado. 
Passar da ideia à execução é o caminho difícil. 
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Figura 34: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista B. 

 

 
Elaborado pela autora. 
 

Outro problema citado é a dificuldade em trabalhar com temas muito diferentes, 
totalmente fora do repertório de cada um, do dia a dia, porque é preciso tempo para estudar 
essa nova área, para entrar neste novo universo. Ao contrário de projetos de áreas que estão 
acostumadas a lidar. 

Ou seja, interpretando essa conversa, precisa uma forma de traduzir o universo 
desconhecido em imagens, por exemplo, conhecidas, e então se torna fácil, pois parte de um 
universo que já é familiar. Isso remete às próprias analogias, no sentido de traduzir, por 
exemplo, conceitos abstratos do universo do cliente – átomos, energia, para exemplificar – em 
texturas, materiais, cores, formas – imagens familiares do universo do design. 

É preciso ler, buscar a informação, entrar no universo do cliente, e depois encontrar as 
coisas certas, selecionar, encontrar o vocabulário certo para explicar essas coisas e perceber se 
o que está sendo feito faz sentido, ou não. 

Por outro lado, sobre os facilitadores do processo criativo, as designers relatam que o 
briefing do cliente é muito relevante. Quanto mais informação for disponibilizada e quanto 
mais objetiva ela for, mais fácil será o processo. A proximidade com o cliente também facilita 
essa troca de informações.  

Em relação à facilidade para a equipe, haver tempo para desenvolver o projeto e o tempo 
que as pessoas já trabalham juntas são aspectos muito importantes. 

As designers também foram questionadas a respeito da dificuldade que citaram de fazer 
a transposição de uma imagem mental para a execução de uma ideia, sobre o que acham que 
contribui para fazer essa tradução. De acordo com a resposta, há dois aspectos importantes. O 
primeiro é compartilhar o desenvolvimento da ideia com a equipe. Utilizam ferramentas como 
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discos virtuais para que os arquivos sejam compartilhados e possam ser editados por toda a 
equipe. Essa facilitação entre o grupo é muito importante, mantendo diálogos abertos e 
expondo as ideias uns para os outros. O outro aspecto é ter um tempo de incubação da ideia, 
experimentar outras coisas, e depois voltar ao projeto. 

Por fim, sobre jogos, ferramentas, toolkits que possam ser utilizados, foram citados 
recursos como as Oblique Strategies27, um conjunto de cartas que contém frases, ou princípios, 
para mudar a forma como se está pensando. Por exemplo, algumas frases são: Coloque o 
problema em palavras tão claras quanto puder; O que aumentar? O que reduzir? São 
estratégias para quando se está bloqueado e, de acordo com a entrevistada, podem não resultar 
em nada objetivo. Mas é importante ter essas estratégias para mudar a perspectiva do 
problema.  

Além disso, citaram os mapas mentais como uma ferramenta importante no processo. 
Assim, com base nas respostas do escritório B, formulou-se o quadro 23. 

 
Quadro 23: Entrevista escritório B: resumo (Continua). 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Em todos os projetos, mas a busca de referências é 
um processo contínuo, independente de projetos. 

Situação Realizam uma pesquisa conceitual, palavras-chave 
e referências online e em pastas e materiais que já 
possuem. Também pedem referências para o 
cliente, para ele mostrar o universo que espera, 
antes de começar o projeto. Além da pesquisa 
conceitual, fazem uma busca de referências 
técnicas, de materiais, acabamentos, etc. 

Comentários 
Importantes 

Possuem coleções de referências, categorizadas por 
cores, materiais, finalidades. Essa coleção é 
contínua, independente de um projeto, e é 
resgatada quando um projeto se inicia. Da mesma 
forma fazem pastas de referências (virtuais). 
Assim, quando começam um projeto já possuem 
um vasto banco de referências.  

Também fazem bibliotecas para cada cliente, com 
o que faz parte do universo daquela marca 
específica. 

De tudo isso, retiram o caminho do projeto, o 
conceito visual a ser seguido. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; estímulos verbais 
– palavras-chave; objetos físicos de outros 
contextos; mockups. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Enfatizaram a relevância de buscar fontes mais 
abstratas, distantes do produto, da temática do 
projeto em si, além do potencial do próprio tipo de 
estímulo mais abstrato, como palavras em relação a 
imagens. 

                                                           
27 Conjunto de cartas criado por Brian Eno em 1975. Disponível em: http:// 

http://www.rtqe.net/ObliqueStrategies 
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Quadro 23: Entrevista escritório B: resumo (Continuação). 

 

 Comentários 
Importantes 

Abstração nas referências, para definir o conceito, 
o universo do projeto, e na própria solução, para 
que haja uma história a ser contada, para que seja 
passível de interpretação. 

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes A comunicação com o cliente, não só para troca de 
informações objetivas, mas também para construir 
o universo de referências do projeto. 

A comunicação aberta e compartilhamento entre a 
equipe. 

O uso de bibliotecas e coleções, principalmente no 
início dos projetos. 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  Comunicação em grupo e interpretação das 
mensagens entre a equipe. 

Expressão e materialização das ideias mentais 
(individualmente). 

Traduzir, interpretar, temas totalmente novos e 
distantes do conhecimento de cada um. 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  
A definição de um conceito antes de obter soluções 
gráficas. 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 

Informação. 

Contato e troca com o cliente. 

Tempo adequado para o projeto. 

Tempo de convivência da equipe (integração). 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  

Ferramentas para compartilhar os arquivos e 
bibliotecas de referências. 

Jogos/cartas com estratégias, como Oblique 
Strategies, para mudar a perspectiva. 

Mapas mentais. 

Coleções físicas, materiais. 

 
 

6.4.3 Escritório C 
 
A entrevista com os designers do escritório C iniciou com uma conversa sobre o processo de 
trabalho e criativo do estúdio. De acordo com os entrevistados, a partir do recebimento do 
briefing há uma reunião inicial entre a equipe, na qual discutem algumas ideias que já existem 
para o projeto. Há casos em que nem todos podem participar, que só um começa os primeiros 
esboços, ou que várias pessoas trabalham individualmente em seus esboços e depois 
confrontam as ideias e optam por um caminho. Isso depende do tempo e do orçamento de 
cada projeto. Depois, há um processo interativo, em que um responsável pelo projeto 
desenvolve a ideia e a seguir há reuniões entre a equipe para uma rodada de feedback. Isso 
segue até que haja algo construído, que já passou por várias pessoas a pensar sobre a solução. 
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No caso do branding, por exemplo, afirmam ser assim, utilizando referências externas, não só 
de outros projetos, mas referências do mundo real, conceitos, literatura, fotografias, todo o 
tipo de imagens que podem construir o universo que procuram para o projeto. 

Salientam que essa reunião inicial é a fase mais importante, quando ainda não buscaram 
referências, e começam um processo de brainstorming. Relatam ser a parte mais frutífera do 
projeto, porque ninguém está condicionado por nada e se começa a desvendar os possíveis 
caminhos.  

Outro aspecto relevante para os designers é quando o cliente pode se envolver no 
processo criativo, ao menos na fase inicial. O problema deve ser traçado em conjunto, e essa 
fase é muito importante para criar um mindset conjunto entre o cliente e o estúdio. Se há esse 
envolvimento prévio, quando o cliente é confrontado com a proposta, ele a compreende 
perfeitamente, o processo é contínuo entre as duas partes. 

Especificamente sobre os estímulos externos, os designers consideram impossível 
trabalhar nessa área sem referências. Quando começam a trabalhar, já estão associando o que 
pensam a coisas que já viram, sejam trabalhos de outros designers, referências históricas, 
dentre outras. Depois, quando estão desenvolvendo a proposta, há uma pesquisa mais seletiva 
dessas referências. 

Consideram que todos os tipos de representação são importantes como estímulos ao 
processo criativo. Ao visualizarem as cartas com os tipos de estímulos externos possíveis, 
comentam que os moodboards que criam podem ter qualquer um desses exemplos, mas o que 
não há é uma noção tão sistematizada de uma maneira de buscar referências. Conforme 
comentaram, há um caos associado a esse processo que, embora tenha fases sistematizadas, 
tem associações livres e espontâneas. Há uma intuição no processo e não gostam de colocar 
regras. A regra é não contrariar nada, não limitar. É um caos intuitivo, organizado e dizem que 
se tiverem “caixas” para preencher, podem se sentir condicionados e, se não conseguem, se 
sentiriam frustrados. 

Destacam a importância das palavras, das imagens de princípios de solução, textos e 
imagens em geral, e dizem utilizar os mockups em um fase final do projeto. Também 
comentam que, embora seja importante conhecer o que já existe, contextualizar, o uso de 
similares pode condicionar bastante o projeto. Por fim, hierarquizaram os estímulos e 
escolheram como os mais relevantes: pictóricos – imagens (fotografias e desenhos não 
necessariamente associados diretamente à temática do projeto); pictóricos – princípios de 
solução; pictóricos – similares; verbais – palavras-chave; e mockups. 

Esses estímulos foram relacionados com os seguintes métodos e técnicas (Quadro 24): 
moodboard/painel semântico; mapa mental; mapa conceitual; brainstorming verbal; 
brainstorming visual; e experience prototyping. Entretanto, novamente nesse caso, os 
designers disseram usar a prototipagem em uma fase final do projeto. Além disso, não 
conheciam MESCRAI/SCAMPER e Triz. Quando receberam a lista de métodos, um dos 
entrevistados relatou que para os designers gráficos que conhece, não existem processos tão 
sistematizados, embora utilizem algumas metodologias. 
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Quadro 24: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório C. 
 

Estímulos pictóricos – Princípios de solução Moodboard/painel semântico. 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do projeto) 

Moodboard/painel semântico. 

Estímulos pictóricos – similares Moodboard/painel semântico. 
Objetos físicos – Mockups Experience Prototyping 
Estímulos verbais – palavras-chave Brainstorming verbal; mapa mental; mapa 

conceitual. 
 

Acerca da relevância atribuída a esses estímulos para o processo e solução, após uma 
breve discussão entre o grupo, os designers concordaram que influencia totalmente em todos 
os aspectos (Figura 35). Entretanto, ressaltaram que a comunicação é o aspecto mais 
influenciado, comparado aos demais. Também comentaram que depende muito da ocasião, 
do projeto e do cliente. O que acharam mais questionável é a influência para a originalidade 
da solução, mas não houve consenso entre os designers em relação a isso. 

Tratando-se das dificuldades no processo, um dos fatores relatados foi a identificação 
com o projeto, o que pode beneficiar, quando há, ou dificultar, quando não. A identificação 
profissional e pessoal com o projeto foi citada como um estímulo imediato, e quando não há, 
é necessário um processo muito mais racional e analítico. Essa identificação passa por motivos 
profissionais, pessoais, pela presença do cliente, pela forma como expõe o projeto e pela 
atitude dele com o escritório. Essa identificação também passa por um desconhecimento, o 
que desperta certo interesse. Ou seja, trata-se da motivação pessoal. 

Outro fator citado foi a falta de informação. A desinformação sobre o assunto dificulta 
muito o processo criativo. Além disso, a informação que vem do próprio cliente é muito 
importante e, por vezes, o cliente pede algo quando na verdade quer outra coisa. Esse problema 
específico, na visão dos designers, vem de algo maior, que é a noção do designer gráfico como 
um prestador de serviço, e não como um profissional de comunicação. Os problemas, muitas 
vezes, são mais do que a necessidade de ter um livro, ou um logotipo, conforme afirmam. Passa 
por obter mais clientes, ou promover a empresa, ou uma exposição, por exemplo. A formulação 
do problema, pelo cliente, de modo adequado pode facilitar muito o processo. Mas essa 
educação das pessoas nesse sentido, para entenderem e formularem seu real problema de 
projeto, também é responsabilidade dos designers. A maior parte das dificuldades surge desse 
aspecto. 

Quanto ao que percebem que pode facilitar esse processo, além da identificação com o 
projeto (motivação pessoal), está o trabalho em grupo e o “saber ouvir”, saber contar com quem 
está envolvido no processo, incluindo equipe e cliente. De acordo com os designers, saber ouvir 
e saber intervir no momento certo, verbalmente, seja entre o grupo ou com o cliente, é um 
componente fundamental.  

Dentre as ferramentas e outros instrumentos que conhecem, citaram o brainstorming, 
realizado da forma como o método propõe, com as regras que o regem. Mas afirmaram 
também que conseguem imaginar que seja possível desenvolver, por exemplo, algum 
framework que seja possível imprimir, ou algo como um jogo, que possua regras, para ser 
utilizado na equipe. 
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Figura 35: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista C. 

 

 
Elaborado pela autora. 

As respostas da entrevista C foram sintetizadas no Quadro 25. 
 
Quadro 25: Entrevista escritório C: resumo (Continua) 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Em todos os projetos. 

Situação No começo, quando recebem o projeto e fazem a 
primeira reunião para discutir ideias, não há uma 
pesquisa formal, mas associações, lembranças com 
coisas que já viram. 

Depois, há uma pesquisa mais seletiva das 
referências, de acordo com os caminhos discutidos 
no brainstorming inicial 

Comentários 
Importantes 

Destacam a importância do repertório individual, 
do que já absorveram antes do projeto e o papel da 
intuição nesse processo, de não haver regras para 
utilizar determinado estímulo ou método em 
determinado momento. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; pictóricos – 
princípios de solução; pictóricos – similares; 
estímulos verbais – palavras-chave; mockups. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Não fizeram comentários específicos a respeito, 
mas pelos estímulos selecionados e pela conversa 
geral, utilizam tanto fontes mais abstratas, como 
imagens de diferentes contextos e palavras, quanto 
similares e princípios de solução. 
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Quadro 25: Entrevista escritório C: resumo (Continuação) 

 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Comentários 
Importantes 

Consideram que todos podem ser utilizados, 
dependendo do momento e do projeto. 

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes A comunicação entre a equipe e com o cliente. 
Enfatizaram muito o papel do cliente ao longo do 
processo e seu envolvimento no projeto.  

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  

Falta de informação ou informação equivocada do 
cliente (má formulação do problema). 

Identificação com o projeto/motivação pessoal 
para o projeto (falta). 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 
Comunicação, “saber ouvir” e intervir. 

Identificação com o projeto. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  
Brainstorming. 

 
 

6.4.4 Escritório D 
 
A conversa com a sócia do escritório D iniciou falando sobre o processo do atelier. Segundo a 
entrevistada, iniciam sempre por uma fase de pesquisa sobre o que desejam fazer, sobre o que 
existe nesse conceito. É uma pesquisa normalmente feita pela internet, em sites de referências. 
São imagens de referências e busca de conceitos. A partir disso, seguem uma linha e 
desenvolvem o projeto, sempre em troca com o cliente. A importância do cliente confiar no 
atelier, e no projeto, foi ressaltada para levar as ideias a diante. 

Normalmente os projetos são feitos em equipe, mas há alguém a gerenciar o trabalho e 
dar orientações. A entrevistada comentou que conversam muito entre eles, veem o que cada 
um está fazendo e debatem ideias.  

Sempre que fazem um trabalho, há uma pessoa que faz a pesquisa de referências, 
selecionando muitas imagens, e depois fala com a pessoa responsável, quando então, após uma 
troca de ideias, apenas algumas imagens permanecem como referência para o projeto. Essa 
pesquisa, quase sempre, parte já de alguns conceitos, do que o próprio cliente espera do 
projeto. 

Essas imagens também são muito utilizadas para a apresentação para o cliente, em que 
explicam o que pretendem, o caminho que desejam seguir. Isso ajuda o cliente a perceber qual 
é o objetivo do atelier no projeto, conforme relata a entrevistada. 

Os estímulos externos são chamados de inspiração pelos designers do atelier. A busca 
dessas fontes ocorre no início do processo, para a definição do conceito. Conforme a 
entrevistada, após a definição do conceito, o desenvolvimento do projeto segue e, muitas vezes, 
distancia-se das fontes utilizadas. 

Todos os estímulos foram vistos como importantes, e, segundo a designer, depende do 
trabalho em si. Mas os selecionados como mais importantes foram as imagens, os textos e os 
princípios de solução. As imagens são essenciais na pesquisa que realizam, que podem ser de 
outros contextos, não necessariamente outros projetos. Selecionam o que acham que é forte 
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por determinada razão e tentam perceber o que gostam e o que podem utilizar no projeto. Os 
similares também foram citados. 

Sobre a abstração, a entrevistada comentou que acha mais interessante buscar fontes de 
inspiração mais abstratas, mas que às vezes buscam imagens de outros projetos também. 

A respeito dos métodos e técnicas, a designer não conhecia card sorting, sinética, matriz 
morfológica, Mescrai e Triz. Os selecionados foram: checklist, colagens, analogias, 
brainstorming verbal, brainstorming visual, prototipagem, cenários e storyboard. 
Especificamente sobre as analogias, foi comentado que fazem referências a partir de outros 
projetos já desenvolvidos e de soluções similares de outros designers, verificando de que forma 
resolveram aquele problema e o que resultou bem que pode ser transferido para o projeto. As 
principais técnicas associadas aos estímulos encontram-se no quadro 26. 
 
Quadro 26: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório D. 

 
Estímulos pictóricos – Princípios de solução Colagens; analogias. 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do projeto) 

Colagens. 

Estímulos pictóricos – similares Colagens; analogias. 
Estímulos verbais – palavras-chave Brainstorming verbal. 
 

Sobre a influência dos estímulos para o processo e a solução, a designer considera que 
influencia totalmente a flexibilidade na geração de ideias, e muito os outros aspectos 
apresentados (Figura 36). Afirma ser importante para a originalidade, no sentido de buscar o 
que já existe para não repetir ideias que tenham sido executadas.  

Sobre as dificuldades e os facilitadores do processo, a entrevistada relata que difere 
muito pelo tipo de projeto e cliente. Muitas vezes a própria atividade tem um caráter mais fácil 
de resolver. Salienta que o processo em grupo torna o processo mais rico, no qual cada um traz 
a sua visão e que, no caso do atelier, não há problemas de comunicação entre a equipe. 

O repertório individual dos designers, que permite com que lembrem de algo que pode 
ser interessante para o projeto, bem como a pesquisa inicial são vistos como facilitadores do 
processo também.  

Além disso, embora não conheçam jogos ou toolkits específicos, citaram sites de 
referências e ferramentas como o Pinterest. 

Ao final da entrevista, houve uma conversa informal com os outros sócios e os designers 
mostraram alguns projetos que estavam desenvolvendo. Dentre estes, salientaram um 
exemplo de analogia, de transposição de um conhecimento de uma área para outra. Para um 
projeto de ambiente de uma empresa internacional de minérios, cuja matéria prima possuía 
texturas e cores características, a solução visual e acústica para o ambiente que projetaram 
partiu da matéria prima de outro cliente, lãs tecidas, que permitiu não apenas a solução 
técnica, mas também visual, com a mesma associação de texturas e cores do cliente original. 
Comentaram que o fato de estarem em contato naquele momento com os produtos feitos em 
lã permitiu que chegassem a essa associação. O resumo da entrevista está no quadro 27. 
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Figura 36: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista D. 

 

 
Elaborado pela autora. 
 
Quadro 27: Entrevista escritório D: resumo (Continua). 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estíestíestíestímulos no projetomulos no projetomulos no projetomulos no projeto    

Frequência Em todos os projetos. 

Situação No início do projeto, em uma fase de pesquisa para 
a definição do conceito. 

Comentários 
Importantes 

São utilizados tanto para iniciar o projeto, como 
estímulo ao processo criativo, quanto para a 
comunicação com o cliente. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; pictóricos – 
princípios de solução; estímulos verbais – textos. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Considera mais interessante fontes mais distantes 
do problema, mas ambas são utilizadas. 

Comentários 
Importantes 

Todos os estímulos são vistos como potenciais, mas 
depende do projeto. 

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes Pesquisa inicial de conceitos e referências para 
definir a linha a ser seguida. 

A comunicação entre a equipe. 

O papel do cliente no processo – confiança. 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  
A natureza do projeto pode levar a soluções mais 
difíceis de serem encontradas. 
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Quadro 27: Entrevista escritório D: resumo (Continuação). 

 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 

Comunicação e integração entre a equipe. 

Repertório individual. 

Pesquisa de referências. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  
Sites de referências e Pinterest. 

 
 

6.4.5 Escritório E 
 
O sócio do escritório E, arquiteto, iniciou a entrevista conversando sobre o processo do atelier. 
Embora esse estúdio seja voltado para a arquitetura, o projeto de seus espaços, por vezes, 
compreende também o design, além de terem o foco em projetos comunitários, para espaços 
sociais, o que foi considerado relevante por trazer uma outra perspectiva para o processo 
criativo. 

Durante a entrevista, o arquiteto ressaltou que se preocupa sempre em ouvir muito, em 
compreender o que as pessoas tem, querem, em quem são essas pessoas. Antes de qualquer 
criação, buscam conhecer as necessidades dos usuários. Resumidamente, o processo foi 
definido em uma fase de estudo prévio, geração de ideias, execução e assistência técnica à obra. 
Em cada uma dessas fases há um processo criativo, mesmo na assistência técnica, em que há 
mudanças, às vezes, decisivas na reinterpretação do projeto.  

Sobre o uso de estímulos no projeto, o entrevistado afirmou usar muitas referências e 
não vê isso como um problema. Citou um exemplo de um projeto desenvolvido em que isso 
aconteceu sem intenção, pois acabou projetando um lugar que, depois, descobriu ser muito 
similar a outro projeto que já tinha visto várias vezes, há muitos anos. Era algo que estava no 
subconsciente, de acordo com o arquiteto. Ou seja, são referências que ficam armazenadas na 
memória e de algum modo são acionadas quando fazemos uma conexão mental. 

Conforme comentado, o patrimônio cultural de cada um vai se construindo e vai 
influenciando o que se faz. Obviamente, é possível dizer que determinado projeto partiu de 
uma imagem ou de um texto de referência. É a forma mais clara. Mas, segundo o arquiteto, há 
também todo o patrimônio de coisas que já foram vistas e vividas, que se torna indissociável. 

Também foi ressaltada a importância de ter bibliotecas de informação, física e virtual, 
que possa ser útil e fonte de inspiração. Não se encontra tudo na internet, é preciso ter o 
sensorial também, ir no local e ver. Isso é determinante. 

Quando solicitado para relacionar os estímulos às técnicas, e selecionar os métodos 
utilizados, foram assinalados: checklist; How To’s; colagens; mapa mental; mapa conceitual; 
analogias; brainstorming verbal; brainstorming visual; prototipagem e experience 
prototyping; cenários e storyboard. O arquiteto não conhecia card sorting, personas, sinética, 
roleplaying, MESCRAI e Triz. Os principais estímulos citados e os métodos relacionados 
encontram-se no quadro 28. 
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Quadro 28: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório E. 

 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do projeto) 

Colagens; analogias. 

Estímulos pictóricos – similares Colagens; analogias. 
Estímulos verbais – textos Brainstorming verbal; mapa mental; mapa 

conceitual. 
Objetos tridimensionais - Mockups Prototipagem; Experience prototyping 
 

Sobre a contribuição desses estímulos para o processo e a solução projetual (Figura 37), 
o arquiteto comentou que a originalidade, para ele, não deve ser um fim em si mesma, pois o 
principal é atender ao que as pessoas desejam e fazer algo totalmente novo e diferente não 
deve ser um objetivo. Já a comunicação foi um tópico ressaltado, para outros públicos 
principalmente. 

A respeito das dificuldades, o arquiteto comentou que, no processo individual, tem 
muita dificuldade em pensar em dois projetos ao mesmo tempo. Precisa focar em um, ter um 
tempo de incubação. Se está com um ou dois projetos, não consegue discutir ou pensar em 
outros. 
 
Figura 37: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista D. 

 

 
Elaborado pela autora. 
 

Sobre os facilitadores, comentou que são como uma “esponja”, no sentido de absorver o 
que lhes rodeia e buscar informações. Enfatizou um papel mais estratégico e de investigação 
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nos projetos, antes de gerar soluções, além da capacidade de integração na equipe e com os 
demais públicos envolvidos nos projetos, que deve estar presente nos profissionais 
Por fim, a respeito de jogos ou ferramentas, comentou que utilizam muito a prototipagem 
física, mas não lembrou de jogos ou toolkits específicos. O resumo da entrevista encontra-se 
no quadro 29. 
 
Quadro 29: Entrevista escritório E: resumo 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Em todos os projetos. 

Situação Mais propriamente na geração de ideias.  

Comentários 
Importantes 

Enfatizou o repertório individual, o que já foi 
assimilado e vivenciado. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; pictóricos – 
similares; estímulos verbais – textos; mockups. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Utilizam muito similares, não veem como algo 
negativo. Mas todas são úteis. 

Comentários 
Importantes 

As imagens mentais que são recuperadas na 
memória, sem intenção. 

Sobre o processoSobre o processoSobre o processoSobre o processo    
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes Foco na necessidade das pessoas, em entende-las 
antes de iniciar propriamente o projeto. 

Todas as fases tem um processo criativo, até 
mesmo na assistência à obra (execução do projeto). 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação decriação decriação decriação de    novas ideias novas ideias novas ideias novas ideias     

- - -  
Lidar com vários projetos ao mesmo tempo. 

 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 

Investigação. 

Informação. 

Integração das pessoas, com a equipe e com os 
públicos envolvidos no projeto. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  
Prototipagem. 

 
 

6.4.6 Escritório F 
 
A entrevista com os designers do escritório F iniciou com a questão dos estímulos externos no 
processo criativo projetual. De acordo com os designers, uma grande parte do processo de 
design é o aprendizado necessário sobre a área do cliente, e isso exige uma pesquisa, às vezes 
histórica, outras informativa, muitas vezes com o próprio cliente. Mas envolve essa 
aprendizagem antes da parte visual e de estímulos externos.  

Utilizam muita pesquisa visual nos projetos, mas nem sempre é específica do trabalho. 
Conforme colocaram, são “catalizadores de coisas”. Imagens que ajudam a pensar, coisas que 
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influenciam, como um evento, uma música, um filme. Há uma sensibilidade a diversos 
estímulos. A atividade diária de um designer, de acordo com os entrevistados, é estar 
constantemente alerta e atento, recolhendo informações, tanto visuais, quanto outras de 
interesse pessoal. Isso é o que confere uma base de dados, construída diariamente, que mais 
do que trazer respostas, serve para questionar. Isso é uma prática diária, e não uma prática de 
um projeto especificamente. Então, quando iniciam um projeto, buscam na base de dados 
mental aquilo que sentem que tem relação. É a intuição no projeto, que, de acordo com os 
entrevistados, vem da informação constante e dessa pesquisa contínua.  

Depois, os designers disseram haver uma segunda fase, na qual discutem ideias e tem 
uma fase mais individual, em que cada um lança o que prevê do projeto, os caminhos possíveis. 
Então tudo é impresso, embora a pesquisa seja 90% digital. Porém, precisam imprimir tudo 
para que aquela pesquisa exista no mesmo espaço físico em que trabalham, o que consideram 
muito importante para remeter a novas ideias, a novas abordagens e entenderem realmente o 
conteúdo total da pesquisa. 

Outra questão que ressaltaram é que não há um trabalho de autor no escritório, mas um 
trabalho coletivo e interativo. É uma constante co-criação com o trabalho uns dos outros, 
conforme afirmam. 

Sobre o tipo de estímulos, inicialmente, disseram não conseguir eliminar nenhum, 
talvez os objetos. Entretanto, dentre os mais relevantes, selecionaram as imagens, os textos, as 
palavras-chave, as imagens de princípios de solução, os mockups e audiovisuais, 
semanticamente distantes ou não do problema. As imagens foram ressaltadas, pois afirmam 
ser mais fácil “pensar com as mãos”, visualizar. A respeito das imagens mais abstratas, 
distantes conceitualmente ou não, afirmaram haver um equilíbrio. 

Muitos métodos e técnicas foram associados aos estímulos selecionados, sendo que 
quase todos foram utilizados (Quadro 30). Apenas card sorting, personas, sinética, MESCRAI 
e TRIZ foram desconhecidos pelos entrevistados. 
 
Quadro 30: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório F. 

 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do projeto) 

Moodboard; colagens; mapa do contexto; 
mapa mental; analogias; mapa conceitual; 
confrontação semântica; brainstorming 
visual; storyboard. 

Estímulos pictóricos – imagens de princípios 
de solução 

Moodboard; colagens; mapa mental; 
analogias; confrontação semântica; 
brainstorming visual; storyboard. 

Estímulos verbais – textos Moodboard; mapa mental; analogias; 
confrontação semântica; brainstorming 
verbal; storyboard. 

Estímulos verbais – palavras-chave Checklist; moodboard; mapa conceitual; 
analogias; brainstorming verbal. 

Objetos tridimensionais - Mockups Mapa do contexto; prototipagem; cenários. 
Audiovisuais Moodboard; mapa mental; mapa 

conceitual; analogias; confrontação 
semântica; brainstorming visual. 
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Sobre a influência desses estímulos no processo e na solução, após uma discussão entre 
o grupo, concluíram que influencia totalmente em todos os aspectos (Figura 38). 

Já a respeito das dificuldades e facilitadores no processo, afirmaram que não há 
limitações quanto ao processo em grupo, que essa é a melhor forma que conseguem trabalhar. 
Nesse aspecto, encontram certa dificuldade em trabalhar com equipes maiores, quando é o 
caso, pois a integração entre a equipe principal já está consolidada, e esperam a mesma 
dinâmica com os demais. Receber inputs constantes, de diferentes perspectivas, melhora o 
trabalho individual. Mas para isso, de acordo com um dos entrevistados, é preciso haver 
generosidade, no sentido de ser capaz de doar, de prescindir de uma autoria individual. 

Também comentaram que isso depende do estágio em que se encontram. Quando 
começaram, se interessavam mais por formas, pela perfeição, Hoje, embora a forma faça parte 
de qualquer trabalho, se interessam pelo raciocínio, pela inteligência que é possível colocar no 
projeto. Isso é o que vai torna-lo único e menos efêmero. 

 
Figura 38: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista F. 

 

 
Elaborado pela autora. 

 
Ainda sobre o processo em grupo, destacaram a complementariedade de competências 

e habilidades, pois saber que existe isso entre a equipe permite que haja segurança e 
generosidade de passar o trabalho ao outro, bem como humildade para aceitar que 
transformem o projeto que estava sendo feito.  

Além dos interesses profissionais, entram interesses pessoais nesse processo. Conforme 
exemplificam, se um gosta de literatura, ou astrofísica, esses serão os assuntos que serão 
pensados quando buscarem soluções, e a abordagem para a solução será dentro dos interesses 
pessoais. Assim, há uma adição de interesses quando o processo é em grupo, e mais opções, 
mais hipóteses para o projeto. A diferença enriquece o processo. 
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Comentaram também que uma das dificuldades é a escolha, diante das múltiplas 
opções. Perceber onde está a solução e saber quando parar de diversificar e fechar o leque. 
Normalmente é o ponto mais crítico. E a escolha passa por um diálogo entre o que resolve o 
problema do cliente, e nem sempre é algo inovador, e aquilo que satisfaz a equipe. Entre esse 
diálogo, após um processo muito grande de expansão, há um processo de refinamento, até 
chegar a uma fase final em que a solução aparece naturalmente, ou após uma série de 
discussões em grupo. 
 Assim, além das competências pessoais, como generosidade, humildade, da integração 
da equipe e da capacidade de diálogo, a capacidade de trabalhar em grupo e a autoconfiança 
e interdependência do grupo, no sentido de persistir e acreditar que se chegará ao resultado, 
são aspectos importantes para o escritório. 
 Por fim, surgiram comentários relevantes sobre a importância de provocar o acaso, por 
exemplo, através da união de coisas que não foram criadas para estarem juntas, mas que ao 
juntarmos faz as pessoas raciocinarem, perceberem uma lógica que não havia sido imaginada. 
A ferramenta mais importante é estar atento. 
 Um resumo da entrevista consta no Quadro 31. 
 
Quadro 31: Entrevista escritório F: resumo (Continua) 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Em todos os projetos. 

Situação Principalmente na pesquisa inicial, após uma 
pesquisa informacional. 

Comentários 
Importantes 

Enfatizou que essa pesquisa de referências é 
constante, faz parte da atividade diária, mais do 
que para um projeto específico. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; pictóricos –
princípios de solução; estímulos verbais – textos; 
estímulos verbais – palavras-chave; mockups e 
audiovisuais. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Há um equilíbrio entre ambas. Também depende 
do projeto. 

Comentários 
Importantes 

O “pensar com as mãos”, visualizando a informação 
recolhida, as referências, todas ao mesmo tempo, 
no ambiente físico em que estão. 

O repertório individual que é construído 
diariamente. 

Sobre o processSobre o processSobre o processSobre o processo o o o 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes A pesquisa inicial de informações. 

O “pensar com as mãos”. 

A comunicação entre a equipe e discussão de 
ideias. 

Os interesses pessoais, que conduzem a abordagem 
para a solução do problema. 

Acaso – provoca-lo e estar atento. 
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Quadro 31: Entrevista escritório F: resumo (Continuação) 

 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  
Tomada de decisão no processo criativo. 

 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 

Integração da equipe. 

Complementariedade de competências e 
habilidades (diversidade da equipe) e de interesses 
pessoais. 

Interdependência entre a equipe. 

Características pessoas: generosidade, humildade, 
autoconfiança, persistência. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  
Visualizar o todo (referências, alternativas) no 
espaço físico, em conjunto. 

 
 

6.4.7 Escritório G 
 
Sobre o processo de trabalho do escritório G, os designers comentaram que se difere de acordo 
com as principais áreas em que atuam: editorial e branding. No caso do design editorial, é um 
processo mais linear, em que recebem os dados e executam o trabalho. Já no branding, há um 
papel mais estratégico junto aos clientes, intervindo além da execução de um projeto gráfico. 

Nesse sentido, a abertura e confiança junto ao cliente é importante para que os 
resultados sejam melhores. A identidade não deve ser só um grafismo, mas deve se manifestar 
em outras áreas também. Em um exemplo de projeto que realizaram, comentaram que, a 
partir do pedido do cliente para um logotipo, acabaram definindo todo o conceito do negócio. 

Os designers também salientaram que investem muito tempo na fase de pesquisa, tanto 
quanto na outra parte do projeto. E quando se consegue passar ao cliente todo esse 
investimento em pesquisa, ele recebe mais do que estava à espera. 

Sobre os estímulos externos, ocorrem quase sempre na primeira fase. A equipe cria uma 
pasta com pesquisa, coisas executadas pelo atelier e fontes de inspiração em um momento 
inicial, embora essa pesquisa acompanhe todo o processo. Citaram o exemplo de um projeto 
em que, a partir de um vídeo que encontraram, pensaram no conceito para o negócio e essa 
mesma fonte foi usada para mostrar ao cliente o caminho que desejavam seguir.  

Citaram ainda outro caso, no editorial, em que algumas imagens encontradas definiram 
o conceito gráfico da peça. Neste caso, havia um conceito geral pré-definido pelo cliente, e as 
imagens definiram o conceito visual.  

Comentaram que isso é muito sensorial, é perceber o potencial do que ainda pode ser 
feito. É como um lado mais artístico do designer, uma certa sensibilidade necessária. 

Sobre o tipo de estímulo, todos foram considerados importantes, mas as imagens foram 
as principais. Citaram exemplos em que houve inspiração em vídeos e em objetos. Embora 
haja uma pesquisa inicial, ao longo do projeto lembram do que buscaram e, às vezes, 
pesquisam ainda mais referências. Assim, os principais foram as imagens, o audiovisual e os 
objetos, que não sejam similares. 
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A esses estímulos, relacionaram as técnicas de mapa do contexto, experience 
prototyping e storyboard (Quadro 32).  Mas utilizam também mapas mentais, brainstorming 
e painéis visuais. Além disso, da listagem disponibilizada, não conheciam a Triz. 
 
Quadro 32: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório G. 
 

Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do proejto) 

Storyboard; mapa do contexto. 

Objetos tridimensionais, de outros 
contextos. 

Experience Prototyping/prototipagem. 

Audiovisuais Storyboard; mapa do contexto. 
 

Sobre a influência que esses estímulos exercem, consideraram que afeta menos a 
originalidade da solução e, por outro lado, contribui muito para a flexibilidade na geração de 
ideias (Figura 39). 
 
Figura 39: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista G. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 

 
A respeito das dificuldades encontradas no processo, os designers afirmam que é mais 

desafiante e difícil quando trabalham sozinhos. Comentaram que já conhecem suas 
capacidades e limitações e que sabem quando precisam passar o projeto uns para os outros. 
Os projetos não são estanques e passam pelas mãos de toda a equipe e, no final, já não se sabe 
quem fez qual parte.  
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No processo em grupo, relataram que foi um processo natural e que não houve barreiras. 
Há uma integração entre os sócios. Acham mais difícil quando o trabalho é com pessoas que 
não estão habituadas a trabalhar com eles. A maior dificuldade é passar as mensagens, as 
ferramentas e o método para quem começa a trabalhar na equipe. 

Os designers consideram que há uma junção de habilidades entre os sócios o que facilita 
o processo. Avaliam-se como totalmente diferentes, com backgrounds distintos. Um é mais 
conclusivo, consegue rapidamente perceber o que funciona ou não e visualizar os problemas. 
O outro é mais expressivo, plástico. O outro tem mais a visão do todo, de gerenciamento dos 
projetos. E há também uma abertura entre a equipe, além da falta de autoria, o projeto é 
sempre coletivo. 

Por fim, sobre ferramentas e outros, comentaram sobre ferramentas de gestão de 
projetos, que já testaram muitas, mas desistiram de todas por serem complexas demais para o 
que é preciso. Já em termos de criação, dizem não ter ferramentas, mas terem o processo do 
estúdio. Aprenderam os métodos, mas desse aprendizado ficaram com algumas coisas e 
fizeram o próprio processo.  

Usam uma parede em frente ao espaço de trabalho, preenchendo-a quando iniciam um 
projeto. Fazem um mapa mental e gráfico do projeto, inserem as imagens, imprimem as 
referências do que gostam e inserem os esboços iniciais. É um mapa mental que acompanha 
todo o processo. 

Os designers finalizaram a entrevista reiterando essa falta de autoria dos projetos, no 
sentido de ressaltar o trabalho em grupo e a interdependência da equipe. Os principais pontos 
da entrevista encontram-se no Quadro 33. 

 
Quadro 33: Entrevista escritório G: resumo (Continua) 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Em todos os projetos. 

Situação Em uma pesquisa inicial, mas que se estende em 
todo o processo. 

Comentários 
Importantes 

--  

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; objetos 
tridimensionais; e audiovisuais. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Utilizam mais referências de outros contextos, 
evitam similares. 

Comentários 
Importantes 

-- 

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes A pesquisa inicial. 

Criação de pastas de pesquisa e referências. 

A integração e interdependência da equipe. 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  
Em trabalhar individualmente. 
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Quadro 33: Entrevista escritório G: resumo (Continuação) 

 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  
Em passar o processo, a metodologia de trabalho a 
novos integrantes. 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 

Integração da equipe. 

Complementariedade de competências e 
habilidades (diversidade da equipe. 
Interdependência entre a equipe. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  
Mapa mental e contextual no espaço físico que 
trabalham, que acompanha o desenvolvimento de 
todo o projeto. 

 

6.4.8 Escritório H 
 
A entrevista com o designer do escritório H iniciou com uma conversa sobre o processo criativo 
e projetual. Segundo o designer, são diferentes de acordo com o projeto. Mas enfatizou que há 
algo muito importante, que é não estar a espera de que o projeto chegue. Ou seja, não se pode 
lembrar de ser criativo, ou curioso, apenas quando se incia um projeto.  

Muitos projetos que desenvolveu foram resolvidos a partir de coisas que já havia visto, 
ou colecionado, muito antes do projeto específico existir. Isso tem relação com o background, 
que coleções, que culturas, quais são as referências que possui, que permitem estar mais ou 
menos confortável para resolver qualquer problema de projeto. É preciso estar sempre a ver 
coisas, recolher, a absorver tudo, de acordo com o designer. 

Quando há um projeto de uma nova área, é preciso ler sobre o assunto, compreender o 
universo, e então constrói-se o projeto, principalmente na área de identidade visual. Há um 
processo de análise e de recolha de elementos. 

Em outros tipos de projeto gráfico, como cartazes, embora seja preciso conhecer o 
assunto, há um processo muito mais experimental. Ou seja, não existe um processo 
sistematizado, com fases e outputs, mas uma experimentação. Fazer muitas vezes, testar, ter 
muitas experiências até ter a certeza de que é a solução.  

A tomada de decisão, conforme colocou o entrevistado, normalmente ocorre pelo 
tempo. O problema do tempo é que pode esgotar em um momento em que não é o melhor. O 
designer afirma que as soluções sempre são entregues, mas a fluência no projeto depende de 
estarem em um bom momento, em que possuem tempo para o projeto e rapidamente é 
possível chegar a uma conclusão. Mas em outras situações, o projeto será resolvido, porém, 
poderia continuar se houvesse mais tempo, “para ver coisas, para deixar o projeto respirar”. 
Essa pausa sobre o projeto e retornar com uma visão crítica é muito importante, para não 
tomar decisões precipitadas. As soluções podem ser infinitas. 

Sobre o uso de estímulos especificamente, há as referências diretas sobre o assunto, 
textos, imagens, dentre outros, e há, no sentido oposto, as referências com a visão gráfica e 
crítica do que nos rodeia. E isso, para o designer, tem a ver com o fato do profissional ser ou 
não uma pessoa curiosa, de ter atitude e ser constantemente crítico sobre o que vê, absorvendo 
informação constantemente. É a compreensão e interpretação do mundo que está a volta e de 
que forma isso irá se refletir no trabalho. São as vivências, a cultura visual de cada um. 
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Também é importante estar atualizado e ter referências comuns com o cliente. Isso permitirá 
que haja mais confiança por parte do cliente, por perceber que todos “falam a mesma língua”, 
conforme coloca o entrevistado. 

Neste momento da entrevista, o designer exemplificou com seu acervo fotográfico de 
referências e salientou que muitas vezes o que interessa é o pormenor, o detalhe, de um objeto, 
uma obra de arte, ou outro, e não o todo. Esse acervo digital de imagens é uma recolha de 
pormenores. Há também uma coleção de materiais gráficos, livros, tipos de letra que estão na 
rua e outros elementos que podem servir de inspiração. Toda essa coleta é feita sem um 
propósito específico, sem ser direcionada a um projeto, mas pode ser utilizada posteriormente. 

O designer foi então questionado sobre como aciona essa biblioteca quando inicia um 
projeto, se ocorre primeiro uma associação mental e depois recorre as fontes, ou o contrário. 
Sua resposta foi que, normalmente, lembra do recolheu e então vai a sua coleção procurar. 
Mas muitas vezes não é direto, nem no início do projeto. Não começa a ver referências antes 
de trabalhar, mas o contrário, inicia o projeto e quando chega a um ponto em que sente 
necessidade, busca as fontes. Ou seja, há um motivo para procurar, algo específico que vai 
buscar, e não uma busca em tudo o que tem para ver o que pode utilizar. Há um registro mental 
do que foi armazenado, mais importante do que o registro da fonte em si. 

Sobre a abstração dos estímulos, o designer comenta que evita ver projetos gráficos ou 
das mesmas áreas, ou do mesmo cliente. As influências dizem respeito à temática que vai 
trabalhar. Exemplifica com um projeto para um livro de culinária. Diz que buscaria livros 
similares para analisar o que funciona ou não e os padrões existentes, mas para as fontes de 
inspiração, buscaria o contato com chefes de restaurantes, assim como conhecer o processo da 
cozinha, inserindo-se no assunto e entrando em contato com as pessoas, coisas e processos 
daquela área. 

Assim, os estímulos mais citados na entrevista foram as imagens, os textos, os objetos e 
os mockups. A respeito dos métodos e técnicas, selecionou as analogias, o brainstorming 
verbal e visual, a prototipagem e experience prototyping. Também não conhecia Triz e 
Mescrai/Scamper. A relação destes encontra-se no Quadro 34. 
 
Quadro 34: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório G. 

 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do proejto) 

Analogias, brainstorming visual, 
storyboard. 

Objetos tridimensionais, de outros 
contextos. 

Analogias. 

Estímulos verbais – textos. Brainstorming verbal, analogias, 
storyboard. 

Mockups Prototipagem. 
 

Sobre a influência desses estímulos no processo e na solução, o designer considerou 
totalmente para a flexibilidade e comunicação (Figura 40). Sobre a originalidade, comentou 
ser muito relativa. Para o cliente, nem sempre é a melhor solução. Se entender originalidade 
como algo diferente, é importante, mas qualitativa, ou seja, completamente diferente de tudo, 
nem sempre é bom, de acordo com a sua opinião.  
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Sobre as dificuldades e facilitadores do processo, o designer comentou que o fato do 
processo criativo ser livre, não quer dizer que seja apenas positivo. Ao mesmo tempo em que 
amplia possibilidades, cria entraves. Se houvesse uma sistematização do trabalho, uma 
hierarquização e divisão e tarefas, poderia haver conclusões mais rápidas, na visão do 
entrevistado, evitando conflitos entre a equipe. Há momentos no processo em que é preciso 
tomar decisões e assumir responsabilidades, e não havendo essa sistematização em que as 
pessoas percebam seu papel, perde-se muito tempo. É preciso ser eficaz, além de criativo.  

Ou seja, mais do que dificuldades no processo criativo, trata-se da gestão do processo e 
da comunicação entre as pessoas. A comunicação muitas vezes é difícil. Além disso, as pessoas 
precisam ter autonomia e visão crítica sobre o projeto que estão desenvolvendo. 
 
Figura 40: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista H. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 

 
Acerca de ferramentas e outros instrumentos, comentou sobre o DropMark28, uma 

ferramenta online que permite adicionar links, imagens, vídeos, coleções visuais, organizá-las, 
inserir comentários e compartilhar entre um grupo. Também utiliza o Pinterest, por ser fácil 
de encontrar imagens e partilhar referências. 

O resumo da entrevista encontra-se no quadro 35. 
 
 
 

                                                           
28 http://dropmark.com 
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Quadro 35: Entrevista escritório H: resumo 

 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no prestímulos no prestímulos no prestímulos no projetoojetoojetoojeto    

Frequência Em quase todos os projetos. 

Situação Após o início do projeto, não busca referências 
para iniciar o trabalho, normalmente, mas em uma 
fase posterior. 

Comentários 
Importantes 

A busca dessas referências é constante, 
independente de um projeto. É a formação de uma 
biblioteca, de uma coleção.  

As imagens que busca contém detalhes, 
pormenores de algo que pode ser fonte para algum 
projeto. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; objetos 
tridimensionais; estímulos verbais – textos. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Evita usar similares, por exemplo. Mas utiliza 
muitas referências que são do contexto (do cliente, 
produto), entretanto, não do universo do design. 

Comentários 
Importantes 

Há as referências diretas do projeto, mas também 
as referências da vivência de cada um, o repertório 
individual.  

É preciso ser curioso e ter atitude crítica o tempo 
todo para absorver a informação e formar essa 
bagagem cultural. 

Importância de ter referências comuns com o 
cliente. 

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes É preciso estar o tempo todo a buscar referências, 
informação. Background individual. 

Pesquisa inicial, análise, recolha de elementos, 
desenvolvimento do conceito. 

Informação (sobre o assunto e informação visual) 

Projetos gráficos menores exigem mais 
experimentação e menos sistematização. 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  

Falta de sistematização e definição de papeis entre 
a equipe. 

Comunicação. 

FacilitadFacilitadFacilitadFacilitadores do ores do ores do ores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 
A absorção constante de informação, visual ou não. 

Capacidade de tomada de decisão e senso crítico. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  
DropMark e Pinterest. 
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6.4.9 Escritório I 
  
A entrevista com a designer do escritório I iniciou com uma conversa sobre o uso de estímulos 
no processo de design. Para tanto, a designer resgatou o histórico do atelier e do modo como 
se buscavam referências, como construíam a sua base de fontes de inspiração, no início dos 
anos 1990. Citou como exemplo um projeto de levantamento fotográfico da tipografia das 
fachadas do Porto, realizado na época, criando uma coleção de imagens. Esse tipo de 
levantamento, do vernáculo, do que tinham acesso, forneceu uma base importante e 
influenciou o início dos trabalhos que realizaram, conforme coloca a entrevistada. 

Depois, ressaltou a questão da materialidade que havia, de experimento com materiais, 
fotocópias, papeis, películas, buscar materiais que eram usados para outras coisas, o contato 
com os fornecedores, permitia que tirassem partido dessa materialidade como fonte para os 
projetos que desenvolviam. 

Ainda hoje, comenta que recolhem coisas, objetos, documentos, dentre outros. E tudo o 
que não é possível trazer fisicamente, é registrado fotograficamente. De acordo com a designer, 
o espaço de trabalho é uma base de dados a qual recorrem para o processo criativo. É uma 
espécie de biblioteca que vem sendo formada há muito tempo e é parte do estúdio, pois não se 
refere a um projeto específico, está sempre ali.  

De forma geral, quando iniciam um projeto há uma reunião com o cliente, quando já 
estão a ouvir e a começar a pensar em ideias. Depois, os dois sócios conversam sobre o projeto, 
momento que a designer considera fundamental. Dessa conversa, começam a buscar um 
conceito e traduções desse conceito e, em função disso, recorrem à biblioteca. De acordo com 
a designer, nesse momento ocorre a lembrança de imagens que podem traduzir algum aspecto.  

Salienta que não partem de uma folha em branco para buscar essas referências todas. 
Já sabem o que está na coleção, e recorrem a ela sabendo o que procurar em determinado 
lugar, em que há certas coisas que podem funcionar. Isso também não ocorre em todos os 
projetos, pois nem sempre precisam recorrer a essa coleção.  

A entrevistada afirma que o processo acaba sendo muito influenciado pela cultura visual 
de cada um. De exposições, viagens, vivências, em que haja na memória alguma ligação que se 
possa estabelecer. Há um momento inicial em que se está procurando uma direção para o 
projeto e, recorrendo a essas referências, a imagens de projetos de outras áreas, mais do que 
da mesma, procura-se o caminho a ser seguido, um conceito que ainda não surgiu. 

A designer ressalta que, embora as referências de outros projetos sejam válidas, podem 
condicionar um pouco e, é melhor quando há um afastamento da área. Mas é uma mistura de 
todas essas referências, da vontade de “ir mais a fundo”, de trazer outro olhar. O grau de 
abstração de uma referência depende muito do projeto, não há uma única forma de proceder.  

Sobre o tipo de representação desses estímulos, afirma utilizarem mockups, imagens, 
palavras, um pouco de todos. Os produtos similares são os que não considera que sejam tão 
utilizados. As imagens, não de design, mas de outros projetos artísticos, do vernáculo, ou 
históricas, são muito relevantes. Depende muito do projeto, e afirma que o mais interessante 
é perceber que todos eles existem. Só o fato de mostrar que existem todas essas possibilidades 
já é muito importante, na opinião da designer. 

A respeito das técnicas, selecionou: checklist/ listagem de atributos; moodboard/painel 
semântico; mapa mental e conceitual; analogias; brainstorming verbal e visual; prototipagem 
e storyboard. Card sorting, sinética, matriz morfológica, Mescrai e Triz não eram conhecidas 
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pela designer. As analogias foram citadas como muito utilizadas e, ao exemplificar o uso de 
mapas mentais, foi dito que há um uso muito mais rápido, sem esquematizarem esses métodos 
profundamente. A relação dos estímulos com os métodos encontra-se no Quadro 36. 
 
Quadro 36: métodos e técnicas relacionados aos estímulos externos pelo escritório I. 

 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias 
e desenhos do mesmo ou de outros contextos 
do projeto) 

Analogias, brainstorming visual, storyboard, 
moodboard.  

Objetos tridimensionais, de outros 
contextos. 

Analogias. 

Estímulos verbais – textos. Brainstorming verbal, analogias, mapa 
mental, mapa conceitual. 

Mockups Prototipagem. 
 
 Sobre a influência desses estímulos, a designer considerou que a originalidade e a 
flexibilidade são os aspectos mais influenciados, e menos as questões ligadas à comunicação 
(Figura 41). 
 
Figura 41: Escala da influência dos estímulos sobre o processo e a solução – Entrevista I. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 

 
 Sobre as dificuldades e os facilitadores do processo, a entrevistada comentou que se 
relacionam com as condições de trabalho e os prazos de execução, que por vezes desmotivam 
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e dificultam o processo criativo. Comentou que muitas vezes uma ideia não acontece porque 
as pessoas não possuem tempo de se distanciarem do projeto.  

Outra dificuldade é a falta de valor percebido pelo trabalho do designer, e a falta de 
confiança do cliente em relação à solução. Solicitações constantes de mudança no projeto, sem 
propriedade, podem trazer bloqueios aos designer, de acordo com a entrevistada.  

Quando questionada sobre ferramentas, jogos ou outros instrumentos que conhece ou 
utiliza, a designer mostrou a coleção física de documentos e referências que possuem no espaço 
de trabalho. Ainda, disse recorrer, às vezes, a projetos que eles mesmos já fizeram, para uma 
análise sobre como fizeram. Registram os projetos em impressos em pequenos formatos, como 
em cartões, para que possam colocar vários sobre a mesa, trocar a ordem e fazer comparações. 
Além disso, usam cartões em branco como esses para desenhar ideias e relacioná-las.  
 O resumo da entrevista encontra-se no Quadro 37. 
 
Quadro 37: Entrevista escritório I: resumo 

Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de Sobre o uso de 
estímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projetoestímulos no projeto    

Frequência Em quase todos os projetos. 

Situação Em uma pesquisa após as reuniões iniciais com o 
cliente e entre a equipe. 

Comentários 
Importantes 

Criação constante de coleções, físicas e virtuais, de 
imagens, objetos. O espaço de trabalho é uma base 
de dados – biblioteca, acervo. 

Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de Sobre o tipo de 
estímuloestímuloestímuloestímulo    

Representações 
selecionadas 

Estímulos pictóricos – imagens; Objetos 
tridimensionais, de outros contextos; Estímulos 
verbais – textos; mockups. 

Sobre a abstração/ 
distanciamento fonte-
alvo 

Referências de outros projetos são relevantes, mas 
podem condicionar. É melhor quando há um 
afastamento da área. 

Comentários 
Importantes 

É importante tirar proveito da materialidade 
também.  

Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo Sobre o processo 
criativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetualcriativo/projetual    

Aspectos relevantes Reunião com o cliente. 

Reunião inicial entre a equipe e troca de ideias. 

Definição de um caminho; conceito – uso da 
biblioteca de referências. 

Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a Dificuldades para a 
criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias criação de novas ideias     

- - -  
Condições de trabalho, prazos, falta de confiança e 
do valor percebido pelo cliente podem levar a 
bloqueios mentais. 

Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do Facilitadores do 
processo criativoprocesso criativoprocesso criativoprocesso criativo    

- - - 
Distanciamento do projeto; incubação. 

A cultura visual de cada um. 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, 
toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  

Coleção física de referências. 

Cartas, impressos em pequenos formatos com 
referências, para que possam visualizar vários ao 
mesmo tempo, comparar, discutir. 

Cartões em branco para gerar esboços, com a 
mesma finalidade. 
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6.5 Conclusões das entrevistas 
 
Conforme foi possível observar na descrição do perfil dos escritórios e entrevistados, a maioria 
é experiente na área. Dos 09 escritórios, 05 possuem mais de 10 anos de atuação e 02 entre 05 
e 10 anos de experiência. Além disso, embora não tenha sido intencional, a maioria dos 
escritórios possui foco no Design de Comunicação, em suas diversas áreas, como branding, 
impressos, editorial, web e digital, dentre outros. Dois escritórios, contudo, possuíam também 
designers industriais em sua equipe interna, por serem focados em ambientes e arquitetura e 
urbanismo. 

Essa característica deveu-se sobretudo à seleção através dos escritórios e designers do 
Ano do Design Português. Embora houvesse designers industriais nesta seleção, a maioria 
neste campo era autônomo, e, portanto, fora do escopo dos sujeitos desta pesquisa, que deveria 
considerar escritórios com equipes de design, para que pudesse se discorrer sobre o processo 
em grupo. Com isso, a maioria dos escritórios tinha o foco em Design de Comunicação, e 
aqueles que responderam em tempo hábil para as entrevistas configuraram o grupo de sujeitos 
dessa etapa de coleta. 

Apesar dos comentários específicos de cada entrevista, é possível observar diversos 
padrões de resposta com referência ao processo criativo projetual e ao uso de estímulos 
externos para a geração de ideias. 

A pesquisa de referências, de fontes de inspiração, é uma atividade contínua, que 
independe de um projeto específico. E isso de fato é um processo que está enraizado nos 
designers portugueses como uma prática diária. A coleta de materiais físicos, com a 
catalogação e organização dessas fontes em bibliotecas, coleções, acervos, bem como a criação 
de catálogos de referências digitais, bibliotecas por clientes, pastas de arquivos compartilhadas 
e uso de ferramentas virtuais para busca, organização e compartilhamento de referências 
visuais surgiram em todas as entrevistas.  

Também foi citado com recorrência que a busca dessas referências não ocorre sem um 
propósito, de forma aleatória. Primeiro há discussões entre a equipe, com o cliente e a busca 
de um caminho, para então recorrerem a referências que já coletaram, por lembrarem dessas 
fontes, ou então buscarem novos estímulos externos, específicos do projeto, em uma fase de 
pesquisa.  

Ou seja, esses estímulos não são vistos como um input inicial ao projeto, mas como 
mecanismos que podem auxiliar a transpor conceitos em visualidade, ou a ampliar o conceito 
previamente discutido, por exemplo. Sua contribuição está sobretudo para romper bloqueios 
mentais após o início do projeto e para auxiliar a flexibilidade na geração de ideias, ampliando 
as possibilidades. 

Esses estímulos, sobretudo as imagens, auxiliam a formar o universo do projeto, a 
visualizar o contexto no qual a solução deverá se inserir, que é formado através de uma 
pesquisa conceitual. Nessa pesquisa, muitos dos entrevistados disseram evitar o uso de 
similares, preferindo referências mais abstratas, em contextos mais ou menos distantes da 
temática, mas que não sejam da mesma área do design ou do projeto. Os similares são 
considerados importantes, mas em outro momento do projeto, para saber o que já existe e não 
produzir algo semelhante às soluções existentes. 

Além da pesquisa conceitual, um tipo de pesquisa técnica, com referências de materiais, 
acabamentos, experimentos com a materialidade, com recursos físicos, processos de 
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reprodução e mesmo o uso de mockups e prototipagem também foram questões enfatizadas. 
A experimentação como parte do processo e o provocar o acaso, termo utilizado em uma das 
entrevistas, foram considerados importantes para o desenvolvimento dos projetos.  
 Assim, na visão da maioria dos entrevistados, esses estímulos podem contribuir 
fortemente para a flexibilidade na geração de ideias e também para a comunicação entre a 
equipe e com o cliente. Por outro lado, a originalidade foi um aspecto questionado em alguns 
casos, como algo que não deve ser um objetivo de qualquer projeto. 
 De fato, a comunicação foi um aspecto valorizado em muitas entrevistas, tanto entre a 
equipe, quanto com o cliente. O papel do cliente no processo demonstrou ter grande 
relevância, sobretudo no momento inicial do projeto, para a formulação clara e adequada do 
problema, para fornecer informações para o projeto e em uma troca de referências para a 
construção do universo do projeto, ou seja, para a definição do caminho, conceitual e visual a 
ser seguido. 

Muitas das dificuldades citadas também tem origem na comunicação, ou com o cliente, 
ou com a própria equipe, como as relações interpessoais, a dificuldade de comunicar e 
expressar uma ideia para que todos a compreendam da mesma forma e estar aberto a ouvir, 
ao mesmo tempo em que é preciso ser crítico. Outras dificuldades também dizem respeito à 
falta de informação, de motivação e em traduzir o desconhecido em algo familiar, além da 
tomada de decisão diante das alternativas geradas e do caminho a ser seguido. 

Os facilitadores do processo, por outro lado, são justamente o acesso à informação, 
briefings precisos do cliente, a integração entre a equipe e a motivação com o projeto. Também 
foi citado com recorrência o repertório individual de cada designer, seu conhecimento e 
experiência, as imagens mentais que estão armazenadas na memória e sua bagagem cultural. 
Esse repertório individual e os diferentes interesses pessoais dos designers serão 
complementares no processo em equipe, pois os interesses individuais formarão também a 
própria abordagem para o projeto. A integração de competências técnicas e pessoais foi um 
ponto importante nas entrevistas, considerando a diversidade da equipe um aspecto positivo, 
desde que haja capacidade de trabalhar em grupo. Outra questão relevante foi o tempo, que 
deve ser adequado para o projeto e permitir a incubação durante o processo, para que haja um 
distanciamento do projeto e uma visão crítica do que está sendo produzido. 

Sobre o processo, embora alguns aspectos tenham sido comentados com frequência, 
como reuniões iniciais entre a equipe em formato livre, com o uso de brainstormings, por 
exemplo, para discutirem as primeiras informações e ideias antes de uma pesquisa 
propriamente dita, a troca constante entre a equipe, o desenvolvimento do projeto de modo 
colaborativo entre os designers e o uso de mapas visuais, mentais, painéis, dentre outros, para 
a visualização (física, e não digital) do projeto, foi possível perceber que na maioria dos casos 
não há uma visão clara sobre o processo criativo e de projeto, ou melhor, não percebem a 
existência de processos sistematizados. Evidentemente, existem métodos de trabalho e 
processos mais recorrentes, mas há pouca clareza sobre como eles ocorrem. É um 
conhecimento tácito, que se tornou difícil de expressar na entrevista. 

Contudo, os estímulos externos de fato são utilizados constantemente. Em alguns casos, 
há uma preferência por palavras, ou estímulos verbais, para iniciar, e foram citadas 
ferramentas como bancos de sinônimos e os mapas mentais e conceituais como instrumentos 
importantes. Mas as imagens, fotografias e desenhos não necessariamente do mesmo contexto 
do problema, foram as representações mais relevantes, para criar o universo visual do projeto, 
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com referências de diversas áreas, fora do design, e interesse pelo detalhe, por algo que ainda 
não foi percebido. 

Além das imagens e das palavras-chave, as fontes citadas com recorrência foram as 
imagens de princípios de solução, de similares (ainda que em alguns casos não sejam utilizadas 
nesse momento inicial do projeto), textos, e, em menor recorrência, objetos tridimensionais 
de diferentes contextos e mockups. 

Os métodos e técnicas mais citados relacionados à busca e aplicação desses estímulos 
foram: moodboards e painéis semânticos, mapas mentais, contextuais e conceituais, analogias, 
brainstorming verbal e visual, além de prototipagem e experience prototyping, embora outras 
também tenham sido selecionadas, como checklist, cenários e storyboard, por exemplo. 
Notou-se, contudo, que embora tenha sido solicitado que selecionassem técnicas e métodos 
que utilizassem para obter e aplicar as fontes de inspiração, no decorrer das entrevistas foram 
citados outros que eram utilizados em diferentes momentos do processo. Além disso, muitas 
técnicas não eram conhecidas e apenas quando se explicava no que consistia os designers 
afirmavam se utilizavam ou não. Outras, como Mescrai, Triz e Card Sorting, não são 
conhecidas pelos designers. Mais uma vez, notou-se que na maioria dos casos, os métodos e 
técnicas são aplicados sem uma sistematização, e muitas vezes sem o domínio de seu potencial 
e suas formas de utilização.  

De todo modo, em nada esse fator interfere no resultado de seus projetos, pois a própria 
experiência, o conhecimento tácito adquirido e o repertório individual dos designers faz com 
que seus processos e resultados sejam eficientes. Contudo, é possível que, com maior clareza 
sobre processos e metodologias, bem como com o uso de ferramentas e instrumentos práticos, 
adequados às suas realidades, seja possível gerenciar melhor o processo criativo e projetual, 
reduzindo incertezas, tentativas e aprimorando a gestão do tempo e os processos de 
comunicação entre os indivíduos. 

A maioria dos entrevistados reconhece a importância que ferramentas, jogos, toolkits e 
outros instrumentos podem ter para o processo, mas desconhecem exemplos e não utilizam, a 
não ser sites de referências e ferramentas virtuais para seleção, organização e 
compartilhamento de imagens, principalmente, como Pinterest e DropMark, por exemplo, ou 
discos virtuais para a troca de pastas de referências e arquivos. Um exemplo de jogo, com 
cartas para mudar a perspectiva das soluções que estão sendo geradas foi citado, além de 
mapas mentais e visuais do projeto. 

Fica claro que para que ferramentas sejam adotadas, precisam ser pouco complexas, 
com poucos procedimentos e ágeis de utilizar, considerando inclusive o exemplo citado sobre 
ferramentas de gestão de projetos, em uma das entrevistas. Evidentemente, também é 
necessário que percebam o propósito e os resultados possíveis de seu uso, e que considerem 
formas abertas de aplicação, em processo intuitivos, que possam ser adaptados pelos designers 
de acordo com suas necessidades.  

A partir dessas conclusões, os principais resultados das entrevistas foram organizados 
nos Quadros 38 e 39. 
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Quadro 38: Resumo dos resultados das entrevistas (Continua). 

 
     Conclusões Gerais 

Sobre o uso de estímulos no projetoSobre o uso de estímulos no projetoSobre o uso de estímulos no projetoSobre o uso de estímulos no projeto    

Frequência Em todos, ou quase todos, os projetos. 
Também depende do tempo que possuem. 

Situação Em geral, há reuniões iniciais com o cliente e entre a equipe para discussões livres e, depois, há uma pesquisa inicial, na qual se buscam estímulos, referências, além de informações sobre o contexto 
do projeto. 
Essa é uma pesquisa conceitual, para criar o universo do projeto, que é feita, normalmente, já a partir de um conceito, de ideias discutidas. 
Essa busca não se dá a partir de uma página em branco, para iniciar o trabalho, mas em uma fase posterior. 
Também utilizam especificamente na geração de alternativas e para aferir o resultado final. 
 

Comentários Importantes Pesquisa contínua, constante de referências, independente de um projeto específico. 
Coleções e bibliotecas físicas e digitais de referências; catalogação destas; organização de pastas/bibliotecas por clientes. 
Busca de pormenores, de detalhes não percebidos nas referências. 
O espaço de trabalho como uma base de dados. 
Importância do repertório individual, do que já foi visto e assimilado. 
As referências/estímulos também são importantes para a comunicação com o cliente, para mostrar o universo do projeto. 
 

Contribuição percebida Pela média da maioria, primeiramente para a flexibilidade na geração de ideias, seguido pela comunicação entre a equipe. A seguir vem a comunicação com o cliente e a aplicabilidade da solução e, 
por fim, a originalidade, que foi questionada em diversos casos. 

SoSoSoSobre o tipo de estímulobre o tipo de estímulobre o tipo de estímulobre o tipo de estímulo    

Representações selecionadas Estímulos pictóricos – imagens (fotografias e desenhos), não necessariamente diretamente associadas à temática (citado por todos). 
Mockups (embora muitos disseram utilizar em uma fase posterior, e não para gerar ideias especificamente) e os estímulos verbais – textos (citados em 5 casos). 
Imagens de princípios de solução, Palavras-chave, e Objetos tridimensionais de outros contextos, que não sejam produtos similares (citados em 4 casos). 
 

Sobre a abstração/ distanciamento 
fonte-alvo 

Preferência por fontes mais abstratas, mas muitas vezes ainda no contexto do produto/temática. Evitam similares, na maioria dos casos, nesse momento inicial, mas consideram importante para 
saberem o que existe. 

Comentários Importantes Todos os tipos de estímulos foram vistos como potenciais, dependendo do projeto.  
Importância do repertório individual que é construído diariamente, das imagens mentais que são recuperadas na memória.  
Importância de ter referências comuns com o cliente. 
Abstração nas referências, para definir o conceito, o universo do projeto, e na própria solução, para que haja uma história a ser contada, para que seja passível de interpretação. 
É importante tirar proveito da materialidade também. Não ter pesquisas e referências somente digitais. 
O “pensar com as mãos”, visualizando a informação recolhida, as referências, todas ao mesmo tempo, no ambiente físico em que estão. 

Sobre o processo criativo/projetualSobre o processo criativo/projetualSobre o processo criativo/projetualSobre o processo criativo/projetual    

Aspectos relevantes Reuniões iniciais com o cliente e equipe; Brainstorming para discutir o universo do projeto (com o conhecimento existente). 
Pesquisa de informações, conceitos e referências, para definir o caminho a ser seguido (conceito), o universo do projeto. 
A comunicação entre a equipe e com o cliente. Comunicação aberta e compartilhamento entre a equipe. A integração e interdependência entre o grupo. 
 
O papel do cliente no processo – confiança. 
A comunicação com o cliente, não só para troca de informações objetivas, mas também para construir o universo de referências do projeto. 
 
O uso de bibliotecas e coleções, principalmente no início dos projetos. 
Criação de pastas de pesquisa e referências. 
Recolha de elementos e busca de informação (sobre o assunto e informação visual). 
Busca constante de referências; construção do background individual. 
Os interesses pessoais, que conduzem a abordagem para a solução do problema. 
 
O “pensar com as mãos” – visualização da informação; materialidade; experimentação. 
Acaso – provoca-lo e estar atento. 
 

Dificuldades para a criação de Dificuldades para a criação de Dificuldades para a criação de Dificuldades para a criação de 
novas ideias novas ideias novas ideias novas ideias     

- - -  

Comunicação Comunicação Comunicação Comunicação (entre a equipe e com o cliente); processos em grupo); processos em grupo); processos em grupo); processos em grupo: 
Relações interpessoais e autocensura no processo em grupo; 
Comunicação em grupo e interpretação das mensagens entre a equipe. 
Passar o processo, a metodologia de trabalho a novos integrantes. 
Falta de sistematização e definição de papeis entre a equipe. 
Absorver críticas 
Tomada de decisão no processo criativo. 
 
Informação Informação Informação Informação (falta ou informação equivocada; má formulação do problema por parte do cliente). 
 
Analogias e TraduçãoAnalogias e TraduçãoAnalogias e TraduçãoAnalogias e Tradução    
Relacionar ideias de universos diferentes (para estudantes e designers com pouca experiência) 
Traduzir, interpretar, temas totalmente novos e distantes do conhecimento de cada um. 
A definição de um conceito antes de obter soluções gráficas. 
Expressão e materialização das ideias mentais (individualmente). 
 
Motivação:Motivação:Motivação:Motivação:    
Identificação com o projeto/motivação pessoal para o projeto (falta). 
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Quadro 38: Resumo dos resultados das entrevistas (Continuação). 

 

Dificuldades para a criação de novas Dificuldades para a criação de novas Dificuldades para a criação de novas Dificuldades para a criação de novas 
ideias ideias ideias ideias     

- - -  
Fatores externos:Fatores externos:Fatores externos:Fatores externos:    
Condições de trabalho, prazos, falta de confiança e do valor percebido pelo cliente podem levar a bloqueios mentais. 
 

Facilitadores do processo criativoFacilitadores do processo criativoFacilitadores do processo criativoFacilitadores do processo criativo    - - - 

ComunicaçãComunicaçãComunicaçãComunicação o o o (entre a equipe e com o cliente); processos em grupo); processos em grupo); processos em grupo); processos em grupo: 
Comunicação e integração entre a equipe; interdependência. 
Complementariedade de competências e habilidades (diversidade da equipe) e de interesses pessoais. 
Contato e troca com o cliente. 
 
RepertórioRepertórioRepertórioRepertório    individualindividualindividualindividual; 
Bagagem cultural, cultura visual de cada um; absorção constante de informação, visual ou não. 
    
Informação.Informação.Informação.Informação.    
 
Características pessoais:Características pessoais:Características pessoais:Características pessoais: generosidade, humildade, autoconfiança, persistência. 
Capacidade de tomada de decisãotomada de decisãotomada de decisãotomada de decisão e senso crítico. 
 
ProceProceProceProcesso:sso:sso:sso:    
Referências, estímulos para o projeto, mais abstratos (como textos, palavras). 
Distanciamento do projeto; incubação. 
    
Motivação:Motivação:Motivação:Motivação:    
Identificação com o projeto. 
    
Fatores externos:Fatores externos:Fatores externos:Fatores externos:    
Tempo adequado para o projeto. 
 

Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, Ferramentas, jogos, toolkits, toolkits, toolkits, toolkits, 
instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos    

- - -  

Ferramentas e bibliotecas digitais:Ferramentas e bibliotecas digitais:Ferramentas e bibliotecas digitais:Ferramentas e bibliotecas digitais:    
Sites de referências 
Ferramentas para compartilhar os arquivos e bibliotecas de referências. 
Pinterest e DropMark (ferramentas para pesquisar, organizar e compartilhar referências visuais) 
 
FerramentaFerramentaFerramentaFerramentas e bibliotecas materiais:s e bibliotecas materiais:s e bibliotecas materiais:s e bibliotecas materiais:    
Coleção física de referências. 
Cartas, impressos em pequenos formatos com referências, para que possam visualizar vários ao mesmo tempo, comparar, discutir. 
Cartões em branco para gerar esboços, com a mesma finalidade. 
Mapa mental e contextual no espaço físico que trabalham, que acompanha o desenvolvimento de todo o projeto 
Visualizar o todo (referências, alternativas) no espaço físico, em conjunto. 
    
MétodosMétodosMétodosMétodos    e técnicase técnicase técnicase técnicas::::    
Brainstorming, mapa mental e prototipagem. 
 
Jogos:Jogos:Jogos:Jogos:    
Jogos/cartas com estratégias, como Oblique Strategies, para mudar a perspectiva. 
Brinquedos e jogos como: matriz combinatória; Shape Maker (blocos de madeira que formam diferentes imagens) 
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Quadro 39: Resumo dos resultados das entrevistas: associação entre tipo de estímulo e métodos e técnicas. 

 
Estímulos | Tipo de representação Métodos | Técnicas associados 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias e desenhos do mesmo ou de outros contextos do projeto) Analogias 

Brainstorming visual 
Moodboard/painel semântico 
Storyboard 
 
Também citados: Colagens; Confrontação Semântica; Mapa conceitual; Mapa do contexto; Mapa mental. 
 

Mockups Prototipagem 
 
Também citados: Storyboard e Experience Prototyping. 
 

Estímulos verbais – textos. Analogias 
Brainstorming verbal 
Mapa conceitual 
Mapa mental 
Storyboard 
 
Também citados: Confrontação semântica e Moodboard/painel semântico 
 

Estímulos pictóricos – imagens de princípios de solução Analogias 
Colagens 
Moodboard/painel semântico 
 
Também citados: Brainstorming verbal; Brainstorming visual; Confrontação semântica; Mapa do contexto; Mapa mental; Storyboard. 

Estímulos verbais – palavras-chave. Analogias 
Brainstorming verbal 
Mapa conceitual 
Mapa mental 
 
Também citados: Checklist/listagem de atributos; Moodboard/painel semântico. 

Objetos tridimensionais de outros contextos. Analogias 
Prototipagem 
Também citados: Brainstorming visual; Cenários; Experience Prototyping 
Mapa do contexto; Moodboard/painel semântico. 
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Com isso, é possível observar que embora tenham sido encontradas muitas 

similaridades entre as respostas das amostras, notou-se que há uma diferença entre as 

respostas obtidas através dos questionários e das entrevistas quanto à abstração da fonte. Em 

geral, os profissionais trabalham mais com estímulos mais abstratos, como textos e palavras-

chave e imagens de contextos diferentes daquele do projeto, evitando o uso de similares nas 

fases iniciais do processo. 

Além disso, os profissionais percebem o potencial dessas fontes de inspiração para a 

comunicação entre a equipe e com o cliente, fator menos evidenciado pelos estudantes e 

docentes brasileiros. 

Com base em todos os sujeitos respondentes, é possível inferir que a lacuna principal 

está em gerar analogias estruturais. Ou seja, normalmente são criadas associações entre o 

mesmo domínio ou entre domínios diferentes, mas relacionados. O desafio maior está em 

expandir o contexto do projeto e criar analogias com fontes de origem de domínios distintos, 

de outros contextos, e que sejam analogias de significados, não apenas de atributos 

superficiais. 

Outra aspecto importante foi em relação à capacidade de tradução de linguagens – a 

capacidade do indivíduo conseguir traduzir uma imagem mental em uma ideia e comunica-la 

para o grupo, e de transpor um conceito – verbal, por exemplo – para uma ideia visual. 

Além das questões relacionadas diretamente ao pensamento por analogias, um aspecto 

visto com grande relevância pelos profissionais foi a comunicação e as relações entre o grupo, 

incluindo também o cliente no processo.  

E, por fim, repertório individual, compartilhado entre a equipe durante os aspectos, foi 

um fator evidenciado em todas as entrevistas, bem como formas de fomentá-lo, como a 

pesquisa constante de referências e a criação de bibliotecas, coleções, físicas e digitais, não 

apenas para um projeto específico, mas como algo a ser feito constantemente. 

 Desse modo, este capítulo auxiliou a compreender a percepção dos designers sobre o 

processo criativo individual e em grupo, assim como as dificuldades e os facilitadores desse 

processo, e os mecanismos que podem contribuir para o pensamento analógico no design. 

Permitiu, assim, o cruzamento dos dados com a teoria para a realização da proposição deste 

trabalho, relatada a seguir. 
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7. Proposição: desenho do framework 
 
 
A análise da revisão de literatura e os modelos propostos com base nesta revisão, em conjunto 
com os fatores críticos identificados para o processo e pensamento criativo a partir da coleta 
de dados com estudantes, docentes e profissionais, bem como os aspectos mais relevantes 
sobre o uso de estímulos e métodos para o pensamento por analogias, resultaram em um 
conjunto de diretrizes para o desenho do framework para auxiliar o processo criativo, 
especificamente o pensamento analógico no design. 

Partindo dessas diretrizes e das demais informações obtidas ao longo do processo de 
investigação, definiu-se o framework apresentado a seguir, iniciando pelo tipo de problema e, 
em consequência, pelas estratégias de design ao qual se adapta melhor. Todavia, é importante 
considerar que este framework não tem por objetivo ser uma regra para apenas um tipo de 
aplicação, mas sim um conjunto de recomendações, que podem ser adaptados de acordo com 
a situação projetual e o perfil do grupo de projeto. 

Além disso, o framework não tem por objetivo se constituir em um novo método, mas 
sim que suas estratégias possam ser adotadas em metodologias e processos de design 
utilizadas por profissionais e acadêmicos, sobretudo para a geração de conceitos e alternativas. 
Esses conceitos podem ser ideias para um negócio ou serviço, um conceito verbal ou visual 
para um produto, ou sistema de produtos, físicos, gráficos ou digitais. 

Assim, tomando-se como exemplo o método Evolution 6 (TSCHIMMEL, 2014) citado 
no capítulo 3 (Figura 16), para elucidar, o framework e os instrumentos de apoio que originou 
são mais adequados à etapa de experimentação. Apesar disso, se aplicado em sua totalidade, 
vale-se também das etapas iniciais do processo de design para obter informações, bem como 
para auxiliar a comunicação com o cliente, quando necessário. 

 
7.1 Definição do Tipo de Problema e Estratégias de Design 
 
De acordo com a revisão de literatura e com o modelo sintetizado no capítulo 5 sobre o 
pensamento e o processo criativo, concluiu-se que grande parte dos problemas de design são 
indeterminados e configuram-se como situaçõesituaçõesituaçõesituações problemáticas paradoxaiss problemáticas paradoxaiss problemáticas paradoxaiss problemáticas paradoxais (DORST 1997; 
2003; 2006). Dessa forma, o framework proposto está dirigido a esse tipo de problema 
(Quadro 40), que compreende situações complexas, com requisitos e pontos de vista 
conflitantes e cuja situação é definida ao longo do processo criativo e projetual, associado, 
assim, ao paradigma da emergência, que compreende a cocococo----evolução do problemaevolução do problemaevolução do problemaevolução do problema----solução e solução e solução e solução e 
a prática reflexivaa prática reflexivaa prática reflexivaa prática reflexiva (DORST, CROSS, 2001; KOSJINEN et al, 2001; SCHÖN, 1983; 
TSCHIMMEL, 2010). 
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Esse tipo de situação, abrange, por exemplo, problemas de design de comunicação 
complexos, como branding e identidade visual de marca, ou design de serviços, sistemas de 
embalagens, sinalética, dentre outros, e não apenas redesenhos, melhorias incrementais, em 
um nível apenas operacional do design. Com isso, não se exclui a possibilidade de uso do 
framework para situações pontuais, tendo em vista que partindo de situações mais complexas, 
é possível realizar os procedimentos de forma mais restrita e simplificada de acordo com a 
necessidade. 
 
Quadro 40: definição do tipo de problema para o framework. 

 

Tipo de Problema: Situação Problemática Paradoxal.Tipo de Problema: Situação Problemática Paradoxal.Tipo de Problema: Situação Problemática Paradoxal.Tipo de Problema: Situação Problemática Paradoxal.    
Associado ao paradigma da emergência: 

Co-evolução do problema e solução + Prática Reflexiva. 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    

Conflito de requisitos 
Diferentes pontos de vista sobre a situação 
Requer a redefinição da situação ao longo do processoredefinição da situação ao longo do processoredefinição da situação ao longo do processoredefinição da situação ao longo do processo para gerar a 
solução (são indeterminadas) 
A situação é formada pelos discursosdiscursosdiscursosdiscursos: disciplinas relacionadas à 
temática (ergonomia, estética, etc.) e visões e valores dos stakeholders. 
É preciso formar uma rede de conexões entre diferentes discursosrede de conexões entre diferentes discursosrede de conexões entre diferentes discursosrede de conexões entre diferentes discursos 
na solução, que depende da experiênciadepende da experiênciadepende da experiênciadepende da experiência do designer no domínio da 
atividade projetual e das estratégiasestratégiasestratégiasestratégias que adota. 
O único ponto conhecido inicialmente é o valor a ser criadovalor a ser criadovalor a ser criadovalor a ser criado, e os 
discursos partem disso, buscando temas periféricostemas periféricostemas periféricostemas periféricos associados ao 
espaço do problema e da solução. 

 
De acordo com este tipo de problema e paradigma, conforme discutido neste trabalho, 

o  frame inicial, que é o gatilho para o processo de co-evolução do problema-solução (DORST, 
CROSS, 2001), é formado pela experiência e conhecimento do designer, e também pelas 
estratégias que adota: design orientado ao problema; design orientado à solução; design 
orientado à informação (uma variante da orientação ao problema) e design orientado ao 
conhecimento (uma variante da orientação à solução) (KRUGER, CROSS, 2006). A escolha 
dessa estratégia depende, em parte da situação projetual, e também da preferência (do estilo 
de trabalho) do designer, bem como de sua experiência.  Conforme discutido anteriormente, 
designers menos experientes no contexto da situação projetual tendem a uma abordagem mais 
racional para a resolução de problemas, voltados às estratégias orientadas ao problema e 
informação, enquanto designers mais experientes voltam-se para estratégias focadas na 
solução e no conhecimento tácito, mais próximos da prática reflexiva. Isso também foi 
verificado nas entrevistas com os profissionais, confirmando uma abordagem focada nas 
soluções e no conhecimento adquirido em suas próprias experiências.  

Dessa forma, torna-se difícil impor uma estratégia única para o framework, ainda que o 
tipo de problema e paradigma conduzam a uma abordagem voltada às soluções. Indica-se que 
a adoção de uma estratégia orientada às soluções é útil na medida em que considera a co-
evolução do problema e solução, com a redefinição do problema ao longo do processo. Além 
disso, busca inserir o conhecimento tácito e as experiências acumuladas no processo, bem 
como o repertório individual dos designers, aspecto extremamente enfatizado pelos 
profissionais e que pode contribuir de fato para a geração de ideias. 

Contudo, considera-se que em um processo de projeto, há diferentes momentos que 
requerem abordagens mais voltadas à informação, à definição de requisitos e restrições, e 
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então retornar o foco às soluções e à busca de possibilidades a partir do conhecimento tácito. 
Assim, as estratégias não são excludentes, e podem ser utilizadas de acordo com a necessidade 
e experiência do designer. 

O que é relevante ressaltar é que, tendo como base a orientação às soluções, assume-se 
que não há uma definição restrita inicial do problema, para este tipo de situação paradoxal, 
pois isso ocorrerá ao longo do processo. Além disso, o tempo dedicado à coleta e análise de 
informações deve ao menos ser equalizado ao tempo destinado a gerar possibilidades, 
trabalhar com a experimentação e resgatar o conhecimento tácito. Isso é importante, pois, 
muitas vezes, nota-se, empiricamente, que há muito tempo dedicado à análise e pouco à 
síntese, o que se reflete em menos possibilidades geradas e em soluções viáveis, porém pouco 
originais, tomando aqui a originalidade no sentido de trazer novidade e valor para as pessoas. 

Assim, sugere-se que se tome como base a estratégia voltada à solução (Quadro 41) e, 
por consequência, ao conhecimento tácito, mas buscando as informações necessárias das 
fontes externas de acordo com a necessidade do projeto e a experiência do designer no 
contexto, tendo o design orientado à informação como a estratégia complementar. Dessa 
forma, não se colocam como estratégias opostas, mas como auxiliares ao processo criativo e de 
design. 
 
Quadro 41: Estratégias de design para o framework (Continua). 

 

Estratégia de Design PrimáriaEstratégia de Design PrimáriaEstratégia de Design PrimáriaEstratégia de Design Primária    
 

Design orientado à soluçãoDesign orientado à soluçãoDesign orientado à soluçãoDesign orientado à solução    

Foco na geração de soluções e apenas a informação externa que é 
necessária para desenvolvê-las é buscada A ênfase reside na geração 
de soluções, e pouco tempo é gasto na definição do problema, que pode 
ser reformulado para atender à solução emergente. 
 
Apenas informações específicas sobre determinados temas são 
coletadas. O processo consiste em uma fase de análise curta, e longa 
para gerar e avaliar, com passos que retornam para a fase de análise. 
No design orientado à solução, em vez da recolha excessiva de 
informação, o conhecimento é obtido a partir da memória. Mais 
tempo é gasto na geração de soluções, e há um número maior de 
soluções geradas em comparação à orientação ao problema e à 
informação. Estas soluções são, possivelmente, qualitativamente mais 
variadas, devido ao maior espaço de busca, que é resultado de deixar o 
problema mal definido. A avaliação das soluções tem a função de uma 
maior definição ou reformular o problema de projeto. O uso do 
conhecimento é intensivo como, por exemplo, o conhecimento dos 
problemas de design semelhantes e suas soluções e o conhecimento da 
experiência individual. A solução é menos dependente da informação 
disponível naquele momento particular (KRUGER, CROSS, 2006). 
 
Essa estratégia, de certa forma, compreende o design orientado ao 
conhecimento, pelo qual o designer usa seu conhecimento tácito para 
prosseguir e, as informações coletadas são para suprir as deficiências 
do conhecimento existente. A ênfase recai sobre a recuperação de 
conhecimento a partir da memória, em vez de coleta de informações. 
Portanto, depende fortemente do conhecimento prévio, e esse 
conhecimento é utilizado durante a fase de geração da solução, e 
também para a definição do problema (KRUGER, CROSS, 2006). 
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Quadro 41: Estratégias de design para o framework (Continuação). 

 

Estratégia de Design ComplementarEstratégia de Design ComplementarEstratégia de Design ComplementarEstratégia de Design Complementar    

Design orientado à informaçãoDesign orientado à informaçãoDesign orientado à informaçãoDesign orientado à informação    

Foco na obtenção de informações de fontes externas e a solução é 
desenvolvida com base nessas informações. É uma variante do design 
orientado ao problema. 
O designer usa um tempo significativo interpretando o briefing e 
coletando informações. A estratégia ao receber as primeiras 
informações é buscar gatilhos para outras fontes de informação. 
As soluções são avaliadas cuidadosamente com critérios estabelecidos 
com base nas informações recolhidas. (KRUGER, CROSS, 2006). 
 
Como estratégia complementar à orientação à solução, entretanto, 
indica-se que essa coleta seja utilizada para ampliar os espaços da 
solução e do problema, encontrando novos temas associados para a 
criação de frames, e não com o objetivo de definir estritamente o 
problema para então buscar soluções. 
O processo mostra uma longa fase de coleta de informações, com 
menos tempo gasto na definição do problema e na geração de soluções, 
mas, neste caso, propõe-se um equilíbrio entre o tempo utilizado para 
a coleta e análise de informações e o tempo destinado para a geração 
de soluções. 
A ênfase nessa etapa dependerá, em grande parte, da experiência do 
designer no contexto do problema e da completude ou falta de 
informações existentes no início do projeto. 
 

 
Assim, entende-se que, embora a estratégia de design seja determinante para o frame 

inicial da situação-problema, também influenciará os outros momentos do pensamento e 
processo criativo, e pode ser modificada ao longo deste processo. Por isso, o modelo proposto 
no capítulo 5 teve seu esquema gráfico adaptado, incluindo a estratégia de design ao longo do 
processo. Além disso, a denominação das etapas do pensamento criativo (representado pela 
cor laranja) e do processo (representado pela cor rosa) foi simplificada. O modelo também foi 
disposto no sentido horário, ao contrário do desenho anterior, a fim de facilitar a leitura das 
informações. Na Figura 42, também foi agregado um número de referência a cada ocorrência 
do pensamento criativo. 

Para o pensamento por analogias, as fases II (busca de temas periféricos) e III (criação 
de links entre os frames/ geração de hipóteses) são as fases essenciais, além da reflexão, 
comunicação e representação de ideias no processo em grupo. Contudo, para o desenho do 
framework, todas as fases foram consideradas em um processo iterativo, que pode resultar em 
diversas passagens para a geração e definição de um conceito, de uma ideia e alternativa, 
percorrendo várias etapas do processo de design. 

Sobre a reflexão e comunicação no processo em grupo, considerou-se não como uma 
etapa, mas como momentos que devem ocorrer entre cada etapa do processo criativo, ainda 
que ao final do processo, normalmente, ocorra uma reflexão mais extensiva entre o grupo 
sobre o processo realizado e as soluções geradas. Esta reflexão individual e coletiva a cada 
etapa, valendo-se do pensamento reflexivo, analítico e da tradução de linguagens para a 
representação e comunicação de ideias, propiciará a construção dos modelos mentais entre a 
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equipe, ou seja, o mindset do projeto, influenciando não apenas a geração de ideias e criação 
de analogias, mas a própria comunicação e integração entre o grupo de projeto. 

Com isso, as etapas deste modelo foram utilizadas para determinar as etapas do 
framework proposto para auxiliar o processo criativo em design, centrado no pensamento por 
analogias, que, conforme exposto, está direcionado para situações problemáticas paradoxais e 
para estratégias de design voltadas à solução e ao uso do conhecimento tácito, 
prioritariamente. 
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Figura 42: versão final do modelo do processo e pensamento criativo no design. 

 
Elaborado pela autora.
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7.2 Diretrizes para o desenho do framework 
 
Para o desenho das estratégias e mecanismos que podem auxiliar esse processo, além dos 
dados obtidos através da análise da revisão de literatura, construiu-se uma lista de diretrizes 
a partir dos dados analisados no capítulo 6, obtidos por meio de entrevistas e questionários 
com profissionais, estudantes e docentes de design. 

As diretrizes foram organizadas de acordo com as ocorrências do pensamento criativo, 
bem como àquelas que se referem aos fatores contextuais, às características do indivíduo e 
demais fatores críticos que surgiram, que embora não pertençam aos processos de pensamento 
especificamente, influenciarão estes e o processo criativo projetual (Quadro 42). 

Para as diretrizes relativas ao pensamento criativo e analógico, foram assinaladas as 
fases desse processo a que se referem, seguindo os números utilizados na Figura 42 (I: Frame 
inicial da situação-problema; II: Identificação de temas periféricos e criação de novos frames; 
III: Links entre os frames; IV: Nova abordagem para o problema; V: Verificação). Para a 
organização das diretrizes, utilizou-se o número VI para o processo de Reflexão, comunicação 
e representação de ideias em grupo, embora, no modelo, não seja considerado uma etapa, mas 
mecanismos que ocorrem ao longo de todo o processo.  

Cabe ressaltar que o pensamento analógico e o processo criativo são muito mais 
dinâmicos e iterativos do que é possível representar, sendo difícil distinguir fases, pois os 
processos ocorrem de maneira conjunta, da mesma forma que análise e síntese ocorrem em 
um processo iterativo ao longo de todo o processo criativo projetual, por exemplo. Entretanto, 
essa segmentação é apenas para fins da construção de um modelo, para que seja possível 
indicar as estratégias e os mecanismos que possam auxiliar os designers em seus processos de 
criação de ideias. 
 
Quadro 42: Diretrizes para o desenho do framework (Continua) 

 

DireDireDireDirettttrizes relativas ao pensamento e processo criativorizes relativas ao pensamento e processo criativorizes relativas ao pensamento e processo criativorizes relativas ao pensamento e processo criativo 

 Diretrizes I II III IV V VI 
1 Auxiliar a participação do cliente para a definição do 

problema e do universo do projeto (conceitual, visual ou 
não). 

      

2 Buscar estímulos externos para a definição do universo 
do projeto (pesquisa conceitual) 

      

3 Incentivar o uso de estímulos, sobretudo os mais 
abstratos, durante as reuniões iniciais, para auxiliar a 
definir os primeiros conceitos 

      

4 Demonstrar o potencial dos estímulos para a 
comunicação entre a equipe e com o cliente, para a 
construção do universo do projeto de forma 
colaborativa 

      

5 Incentivar o uso dos estímulos externos para auxiliar a 
troca de ideias e para os modelos mentais 
compartilhados (conhecimento sobre o projeto) 

      

6 Incentivar o uso de diferentes tipos de representação 
como fontes de inspiração 

      

7 Indicar possíveis métodos para a busca, organização, o 
compartilhamento e a percepção de significados e 
atributos relevantes nos estímulos externos 
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Quadro 42: Diretrizes para o desenho do framework (Continuação) 

 

DireDireDireDiretrizes relativas ao pensamento e processo criativotrizes relativas ao pensamento e processo criativotrizes relativas ao pensamento e processo criativotrizes relativas ao pensamento e processo criativo 

 Diretrizes I II III IV V VI 
8 Indicar os possíveis momentos de uso dos estímulos no 

processo de design criativo e a finalidade, de acordo com 
o tipo de estímulo -  mais abstratos ou próximos ao 
contexto, para gerar ou avaliar ideias, e o uso de 
similares. 

Geral 

9 Incentivar o uso de estímulos mais abstratos e de 
domínios diferentes para a criação de novos frames e de 
analogias 

      

10 Incentivar a experimentação e “provocar o acaso”, 
lidando com o improviso, a indeterminação e o erro no 
processo 

      

11 Incentivar o uso da materialidade para criar novos 
frames e analogias 

      

12 Trazer as áreas de interesse pessoal para o projeto, 
compartilhando-as com o grupo 

      

13 Instigar a lembrança de coisas já vistas, que estão 
armazenadas na memória 

      

14 Auxiliar a comunicação e interpretação das mensagens 
pela equipe 

      

15 Contribuir para a inexistência de autocensura no 
processo em grupo e favorecer a interdependência da 
equipe 

      

16 Auxiliar a tomada de decisão       
17 Auxiliar a associação de ideias e geração de analogias de 

universos/domínios distantes 
      

18 Auxiliar a transpor, traduzir, temas distantes em temas 
familiares ao projeto 

      

19 Auxiliar a expressão e materialização de ideias/ imagens 
mentais; a capacidade de tradução 

      

20 Propiciar momentos de incubação no processo Em todo o processo 
21 Favorecer a flexibilidade na geração de ideias, 

reduzindo a fixação e o imediatismo na definição de um 
caminho/solução 

      

22 Incentivar a originalidade, mas adequada ao contexto 
do projeto 

      

23 Estimular a abstração do pensamento e imaginação       
24 Estimular a pesquisa de temas aleatórios, de áreas 

distintas 
      

25 Auxiliar a estabelecer relações e transposições       
26 Instigar a confrontação semântica para a criação de 

analogias 
      

27 Auxiliar o compartilhamento de informações       
28 Incentivar o processo de reflexão; o questionamento 

sobre o processo e as soluções 
      

29 Auxiliar a expressão de ideias em grupo       
30 Apoiar a disposição ao risco no processo Em todo o processo 

Diretrizes relativas aos fatores contextuais que afetam a criatividadeDiretrizes relativas aos fatores contextuais que afetam a criatividadeDiretrizes relativas aos fatores contextuais que afetam a criatividadeDiretrizes relativas aos fatores contextuais que afetam a criatividade    

1 Incentivar a pesquisa contínua de referências (físicas e digitais) 
2 Incentivar o uso do espaço de trabalho para visualizar e compartilhar ideias e o contexto do projeto 
3 Auxiliar o engajamento de novos integrantes no processo criativo e projetual do grupo 
4 Favorecer o somatório de competências, habilidades e diversidade de interesses pessoais na 

formação da equipe 
5 Incentivar a busca de informação com diferentes fontes/públicos 
6 Facilitar a organização do conhecimento processual 
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Quadro 42: Diretrizes para o desenho do framework (Continuação) 

 

Fatores críticos: contextuais e do indivíduoFatores críticos: contextuais e do indivíduoFatores críticos: contextuais e do indivíduoFatores críticos: contextuais e do indivíduo    

1 Repertório individual; conhecimento e experiência. 
2 Características pessoais: questionamento, abertura a novas experiências; dedicação; persistência; 

autoconfiança; capacidade de tomada de decisão; generosidade e humildade. 
3 Informação 
4 Recursos adequados: tempo e orçamento 
5 Motivação pessoal: interesse pelo projeto; atividade desafiadora. 
6 Confiança do cliente no designer, em seu papel estratégico, e não apenas operacional 
 

Além dessas diretrizes, foram também compiladas as principais orientações referentes 
aos métodos e técnicas auxiliares e sua relação com os estímulos externos (Quadro 43), com 
base na análise dos dados (Capítulo 6). 
 
Quadro 43: Orientações sobre métodos e técnicas que possam auxiliar o pensamento criativo (Continua). 

 
Métodos e técnicasMétodos e técnicasMétodos e técnicasMétodos e técnicas    Preferência por métodos intuitivos; 

Devem ser simples e ágeis de aplicar (poucos 
procedimentos); 
Métodos que lidem com o acaso, a imaginação e a 
fantasia; 
Podem simular os mecanismos do pensamento 
(como mapeamento semântico); 
Permitam a utilização direta dos estímulos 
externos (como Moodboards); 
Podem auxiliar a usar mockups para a geração de 
ideias, e não apenas para testes e validações. 
Utilizem diversos tipos de 
representação/estímulos. 

Principais métodos citados neste contextoPrincipais métodos citados neste contextoPrincipais métodos citados neste contextoPrincipais métodos citados neste contexto    Analogias 
Brainstorming Verbal 
Brainstorming Visual 
Confrontação Semântica 
Mapa Conceitual 
Mapa Mental 
Prototipagem 
Storyboard 

Possíveis associações entre representações e métodosPossíveis associações entre representações e métodosPossíveis associações entre representações e métodosPossíveis associações entre representações e métodos    
Estímulos | Tipo de representação Métodos | Técnicas associados 
Estímulos pictóricos – Imagens (fotografias e 
desenhos do mesmo ou de outros contextos do 
projeto) 

Analogias 
Brainstorming Visual 
Moodboard/Painel Semântico/visual 
Storyboard 
Também citados: Colagens; Confrontação 
Semântica; Mapa Conceitual; Mapa do Contexto; 
Mapa Mental. 

Mockups Prototipagem 
Também citados: Storyboard e Experience 
Prototyping. 

Estímulos verbais – textos. Analogias 
Brainstorming Verbal 
Mapa Conceitual 
Mapa Mental 
Storytelling/Storyboard 
Também citados: Confrontação Semântica e 
Moodboard/Painel Semântico 
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Quadro 43: Orientações sobre métodos e técnicas que possam auxiliar o pensamento criativo (Continuação). 

 
Estímulos pictóricos – imagens de princípios de 
solução 

Analogias 
Colagens 
Moodboard/Painel Semântico/visual 
 
Também citados: Brainstorming Verbal; 
Brainstorming Visual; Confrontação Semântica; 
Mapa do Contexto; Mapa Mental; Storyboard. 

Estímulos verbais – palavras-chave. Analogias 
Brainstorming Verbal 
Mapa Conceitual 
Mapa Mental 
 
Também citados: Checklist/Listagem de Atributos; 
Moodboard/Painel semântico. 

Objetos tridimensionais de outros contextos. Analogias 
Prototipagem 
Também citados: Brainstorming Visual; Cenários; 
Experience Prototyping 
Mapa do Contexto; Moodboard/Painel semântico. 
 

 
 

Com base nessas diretrizes, nos modelos propostos a partir da análise da literatura e dos 
quadros gerados com os fatores contextuais da criatividade, os elementos do pensamento 
criativo e com os mecanismos e estratégias do pensamento criativo e analógico (Capítulo 5), 
bem como as informações obtidas através da teoria, realizou-se o desenho de uma primeira 
versão do framework para auxiliar o processo criativo e o pensamento por analogias no design. 
 

7.3 Desenvolvimento da primeira versão do framework e avaliação 
 
O framework foi estruturado de acordo com as etapas do pensamento criativo e analógico 
definidas no modelo anteriormente apresentado: 

1)  Construção do framework inicial da situação problemática; 
2) Identificação de novos frames associados à situação problemática – busca de temas 

periféricos; 
3) Criação de analogias (links entre os frames); 
4) Criação de nova abordagem para o problema (insight); 
5) Dedução/verificação. 
Lembrando que o termo framework utilizado na primeira etapa desse processo se refere 

ao conjunto de frames, ou seja de áreas de conhecimento, informações, temáticas, que estão 
associadas ao problema e/ou à solução no projeto. Também foi utilizado o termo discursos 
para definir essas temáticas ao longo do texto. 

Além destas 5 fases, foram inseridos no framework conceitual os mecanismos referentes 
ao processo criativo em grupo, com a Reflexão e Comunicação entre a equipe, que ocorre ao 
longo de todas as outras fases. 

Evidentemente, conforme discutido, esses momentos acontecem de forma dinâmica e 
integrada no processo de pensamento e esta separação foi estabelecida aqui para permitir a 
organização dos mecanismos e estratégias que podem facilitar o pensamento por analogias. 
De certo modo, também externaliza essas ocorrências do pensamento como procedimentos 
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para o processo criativo de design, através das ações recomendadas e dos métodos e recursos 
de apoio indicados no framework. 

Assim, para cada etapa, definiram-se: 

• Estratégias 

• Ações/Procedimentos 

• Mecanismos 

• Recomendações 

• Indicações de métodos, técnicas e/ou ferramentas de apoio. 
 

O framework teórico foi então detalhado textualmente e sintetizado em quadros 
contendo os itens acima citados, que podem ser visualizados no apêndice F. Além disso, 
verificou-se que a visualização e o mapeamento das informações, fontes de inspiração e 
temáticas, para a comunicação, reflexão e percepção do todo que está associado à situação 
projetual foi um aspecto com grande relevância no processo, que auxilia a todas as estratégias 
do framework. Por isso, a partir das proposições teóricas, desenvolveu-se também um canvas 
para atender a essas necessidades e simplificar a teoria proposta em um instrumento de 
aplicação prática. Mais do que apenas visualizar e organizar essas temáticas, fontes e ideias, o 
canvas também pode auxiliar o encadeamento do processo, com as questões-chave, os 
métodos e os instrumentos a ele associados. 

Esse tipo de ferramenta vem sendo adotada principalmente para visualizar, descrever, 
analisar e desenhar modelos de negócios e propostas de valor (OSTERWALDER, PIGNEUR, 
2013; OSTERWALDER et al, 2015). São ferramentas úteis em processos em grupo, por 
trabalharem com o compartilhamento de informações, construírem uma linguagem comum 
entre a equipe, serem simples e intuitivas, de fácil reprodução e permitirem o uso conjunto de 
diferentes métodos e ferramentas, conforme as necessidades e a preferência do grupo de 
trabalho. Por isso, esse instrumento mostrou-se apropriado para complementar o framework 

conceitual, atendendo a diversas diretrizes e adequando-se às etapas do framework. 

Objetivamente, a ferramenta consiste em um template de um mapa visual, que pode ser 
impresso em grande formato e utilizado no espaço físico de trabalho, sendo preenchido 
conforme as etapas e recomendações do framework teórico. Para isso, conta com perguntas-
chave a serem respondidas, orientando os designers a abastecerem o canvas e criarem 
analogias. 

Além disso, para auxiliar sobretudo a segunda etapa do framework, referente à criação 
de novos temas (frames) para o projeto, criou-se um protótipo de um jogo de tabuleiro e cartas, 
contendo categorias e exemplos que podem contribuir para a identificação de outras temáticas 
associadas ao problema e, por fim, à criação de analogias. As primeiras versões do canvas e 
jogo podem ser visualizadas nos apêndices G.  

Com isso, tanto o framework teórico quanto os instrumentos criados foram avaliados, 
com a finalidade de verificar seus conteúdos e sua aplicabilidade no processo de design em 
grupo. 
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7.3.1 Workshops de avaliação 
 

De acordo com o especificado no capítulo sobre a metodologia da pesquisa, foram 
definidos três grupos de designers para a avaliação do framework, com diferentes níveis de 
experiência profissional: estudantes, docentes e profissionais de design, a fim de verificar os 
resultados tanto sob uma perspectiva prática quanto teórica. O perfil dos participantes da 
avaliação encontra-se no Quadro 44. 
 
Quadro 44: Participantes dos workshops de avaliação do framework. 

 

Grupo/Perfil Formação Experiência profissional Nacionalidade 

Grupo 1:  

Estudantes (3 
participantes) de 
Mestrado em Design na 
Universidade do Porto 
(Portugal) 

Graduado em Artes 
Visuais. Mestrando em 
Design. 

Experiência de 15 anos 
como ilustrador, 
designer gráfico e 
produtor cultural. 

Brasileira 

Graduada em Design 
gráfico. Mestranda em 
Design. 

Experiência de 6 anos 
em projetos editoriais e 
digitais. 

Brasileira 

Graduada em Artes 
Visuais. Mestranda em 
Design. 

Experiência de 6 anos 
como designer gráfica e 
ilustradora.  

Brasileira 

Grupo 2: Profissionais 
atuantes em escritório 
de Design (2 
participantes) 

Design de Comunicação Sócio do escritório, 
fundado em 2012. 
Designer gráfico/de 
comunicação. 

Portuguesa 

Design de Comunicação Sócio do escritório, 
fundado em 2012. 
Designer gráfico/de 
comunicação. 

Portuguesa 

Grupo 3: 

Docentes de design e 
criatividade e 
profissionais de 
design/projeto (4 
participantes) 

Design de 
Comunicação. Doutora 
em Design. 

Docente no ensino 
superior (licenciatura e 
pós-graduação em 
Design, em disciplinas 
projetuais) há 12 anos. 

Portuguesa. 

Mestre em criação 
artística 
contemporânea, 
doutoranda em Design. 

Docente no ensino 
superior politécnico 
com experiência há 12 
anos.  

Portuguesa 

Licenciada em Design 
de Comunicação, Pós-
graduada em Design 
Thinking. 

Experiência de 20 anos 
como designer de 
comunicação e há 2 
anos em estudos 
aplicados ao design 
thinking. 

Portuguesa 

Formado em Design de 
Comunicação. 
Doutorando em Design. 

Experiência em 
desenvolvimento de 
projetos há 16 anos. 
Docente no ensino 
superior em Design há 
11 anos. 

 

Portuguesa 

 



241 

 Os workshops levaram entre 2h e 4h, com esta variação devido ao grupo que realizou 
a aplicação do canvas em um caso simulado de projeto. A estrutura dos workshops consta no 
quadro 45. 
 
Quadro 45: Organização dos workshops. 

 

Procedimento Tempo 
aproximado 

Grupos aplicados 

Apresentação dos principais resultados da investigação – 
modelos teóricos, fatores de influência da criatividade, 
diretrizes a partir da coleta de dados – para contextualizar o 
desenvolvimento do framework. 

Apresentação do framework conceitual, explicando suas 
estratégias, ações e procedimentos, mecanismos, 
recomendações, métodos, ferramentas e instrumentos 
sugeridos. 

Apresentação das ferramentas desenvolvidas – canvas e 
mockup do jogo de tabuleiro/cartas. 

1h Grupos 1, 2 e 3. 

Detalhamento do canvas e aplicação de suas principais 
etapas a partir de um caso simulado de projeto, para verificar 
sua aplicabilidade no processo criativo e de geração de 
analogias. 

2h30 Grupo 3. 

Reflexão e discussão final entre os participantes, com a 
avaliação individual dos integrantes e discussão em grupo 
sobre o conteúdo e a aplicabilidade do framework e 
instrumentos. 

1h-1h30 Grupos 1, 2 e 3. 

 
Para a apresentação dos resultados da investigação e do framework foram entregues kits 

impressos aos participantes, com infográficos e tabelas resumo para acompanhamento. 
Com relação ao caso simulado, criou-se um briefing de projeto, que compreendia a 

criação de uma nova marca e sua identidade, bem como dos serviços e embalagens para 
distribuição e comercialização dos produtos. Desse modo, ao longo do workshop os 
participantes poderiam direcionar as primeiras soluções para o conceito visual da marca ou 
para o conceito do sistema de embalagens para os produtos. 

Neste caso do Grupo 1, no dia anterior os participantes receberam o briefing e foram 
solicitados para pesquisarem referências – estímulos externos – de diferentes tipos de 
representação (imagens, vídeos, objetos, textos), como parte de um dos procedimentos para a 
construção do canvas. No dia da aplicação, as informações de origem do cliente e demais 
referências – estímulos externos – foram disponibilizados para os participantes para a 
realização das demais etapas para a criação de analogias. 

Estes materiais e imagens dos workshops realizados encontram-se no apêndice H. 
Ao final de todas as sessões, os participantes foram questionados sobre o framework: a 

estrutura geral; as estratégias sugeridas em cada etapa; a contribuição percebida; e sugestões 
de melhoria. Também foram questionados sobre o canvas, a respeito dos aspectos positivos e 
contribuições percebidas, sobre a sua aplicabilidade, dificuldades encontradas e os 
procedimentos percebidos como relevantes ou não.  

Os grupos convergiram bastante em seus apontamentos, embora o Grupo 1, que aplicou 
parcialmente o canvas, considerando que foi uma simulação de projeto, demonstrou um 
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entendimento muito melhor da ferramenta e, por consequência, do framework que a originou. 
Este fato é positivo, pois demonstrou a aplicabilidade do canvas para a criação de novas 
temáticas associadas ao projeto e de analogias em um processo em grupo. Os demais grupos, 
sobretudo o Grupo 3, fizeram mais questionamentos e considerações sobre o framework, no 
que diz respeito a sua forma de apresentação e simplificação de conteúdos. 

Ou seja, esse comparativo demostrou a importância do aprender através da prática e 
que, para fins de aplicabilidade, instrumentos teóricos como um framework ou metodologias, 
por exemplo, precisam ser simplificados, sintetizados e apresentados de forma mais visual do 
que textual para que se tornem efetivos. 

Os principais aspectos comentados ressaltaram os benefícios para o processo criativo 
em grupo, principalmente quando o grupo ainda não possui afinidades ou experiência 
projetuais em comum, o que de fato foi um dos objetivos do framework e do canvas. A 
comunicação entre a equipe e a criação de um mindset comum sobre o projeto foram os 
aspectos mais enfatizados. Conforme um dos avaliadores, mesmo que cada indivíduo inicie o 
processo por um caminho diferente, a ferramenta permite que cheguem a um mesmo caminho 
e objetivo, o que é difícil em processos em grupo. 

Outro ponto ressaltado positivamente foi auxiliar a buscar temas mais abstratos, a 
utilizar diferentes tipos de estímulos externos, além de imagens e a lidar com o acaso e relações 
forçadas. Consideraram que as estratégias do framework direcionadas para a busca de temas 
periféricos ao problema, determinado que se busquem relações mais abstratas, são muito 
importantes. De acordo com os avaliadores, mesmo quem possui um estilo de trabalho mais 
sistemático e analítico consegue expandir o espaço do problema e sair de sua área de conforto.  
Além disso, uma das estratégias indicadas solicita que os designers tragam informações e 
referências para o projeto a partir de suas áreas de interesse, a fim de criar relações forçadas e 
trabalhar com a motivação dos indivíduos. Esse fato também foi valorizado pelos avaliadores, 
que perceberam a importância para a motivação individual e para a valorização da 
heterogeneidade do grupo, permitindo a diversidade de interesses e habilidades. 

O processo detalhado no framework para auxiliar o pensamento por analogias foi 
comparado ao próprio processo de design, por ser iterativo. Todas as etapas foram vistas como 
relevantes e, de acordo com os comentários dos avaliadores, poderia ser aplicado a qualquer 
área criativa, não apenas no design. 

Para o grupo que desenvolveu o caso simulado, precisaria de mais tempo sobretudo para 
a fase de experimentação, que inclui o uso de diferentes materiais e técnicas para experimentos 
gráficos e tridimensionais, o que restringiu o processo no workshop. De fato, o canvas e o 
framework foram pensados para acompanhar grande parte do processo de design (as fases de 
geração de conceitos, ideias e alternativas) e no tempo do workshop não seria possível aplicar 
todos os procedimentos sugeridos para casos reais. 

Em relação ao canvas, os participantes gostaram de ter um template no espaço físico. A 
ferramenta foi vista como um norteador, que auxilia muito em reuniões de projeto. Embora 
inicialmente possa parecer rígido, não é e, segundo os avaliadores, foi comparado a um guia 
para estimular a troca entre o grupo e que auxilia a mostrar possibilidades, recursos, que 
muitas vezes são esquecidos no processo de projeto. 

A ferramenta foi auxiliar para o processo e para a visualização das soluções, como um 
mapa de orientação ao grupo. De acordo com um dos avaliadores, o caos na criação é 
individual, mas o processo em grupo precisa ser organizado e o canvas auxilia nesse sentido. 
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Além disso, manter a informação visível e compartilhada torna mais fácil não perder o 
trabalho que é feito, pois muitas vezes pesquisas e informações são perdidas ao longo do 
processo. Essa foi uma das principais contribuições percebidas pelo grupo 2, que também 
comentou que o canvas pode ser útil mesmo quando não impresso, poderia ser aplicado em 
uma parede ou ter um template fixo no escritório, por exemplo. 

Com relação a ideia de ter um jogo para auxiliar o momento de experimentação no 
processo, os avaliadores comentaram que sua utilização dependeria muito do escritório, do 
grupo de designers. O grupo 2 comentou que estão abertos a este tipo de ferramenta, mas 
talvez em outros ambientes um livro ou algo interativo seria mais aplicável. Para o contexto 
acadêmico foi visto como positivo. A estrutura foi considerada importante por mostrar 
diferentes possibilidades de experimentação, mas para uma rotina de agência, um aplicativo 
com busca randômica, por exemplo, ao invés de um jogo físico, poderia seria mais aplicável, 
conforme sugestão dos participantes. 

Além desses comentários, os avaliadores de todos os grupos fizeram sugestões de 
melhorias para a primeira versão do framework, as quais foram principalmente no sentido de 
simplificá-lo e mostrar as informações de modo mais sintético e visual para sua aplicação em 
escritórios e grupos de designers. Desse modo, as recomendações foram, por exemplo, para 
usar títulos e termos mais comerciais, ter uma tabela-resumo do framework mais simplificada 
e visual, utilizando ícones ou outros elementos e deixar mais claro – de forma visual, na tabela 
– quando é um processo individual ou coletivo, ou o que muda de uma fase para outra quando 
se utiliza o mesmo mecanismo (por exemplo, a busca de estímulos externos, ora randômica, 
ora direcionada). 

Os participantes também sugeriram tornar mais claro o objetivo do framework, 

considerando que não seja necessário ler o relatório da investigação para compreendê-lo, 
reduzir o número de ações das etapas iniciais, explicitar por quê e quando utilizar o framework 

e o canvas nas metodologias de projeto. 
Assim, as principais sugestões versaram mais sobre a forma de apresentação do 

framework do que sobre o conteúdo das etapas e estratégias. Todas as recomendações foram 
utilizadas para o aperfeiçoamento do framework e canvas e o desenvolvimento de suas versões 
finais, apresentadas a seguir. 
 
 

7.4 Estrutura geral do framework 
 
Antes de apresentar as etapas do framework, convém esclarecer a sua principal finalidade e 
suas possibilidades de aplicação no processo criativo e de design, bem como os resultados e 
contribuições esperadas com o seu uso. Essas especificações encontram-se detalhadas nos 
tópicos a seguir. 
 

• Objetivo principal do Framework:Objetivo principal do Framework:Objetivo principal do Framework:Objetivo principal do Framework: 
Auxiliar a encontrar novos temas e assuntos de outros campos, além do contexto do projeto, e 
estabelecer relações entre esses temas mais abstratos e o objetivo do projeto, criando analogias, 
para o processo criativo projetual em grupo. 
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• Objetivo principal do canvas:Objetivo principal do canvas:Objetivo principal do canvas:Objetivo principal do canvas:    
Auxiliar a criação de um mindset entre a equipe, sobre o projeto e o processo de busca e 
identificação de novos temas relacionados ao projeto e de criação de analogias, por meio do 
compartilhamento, visualização e análise das informações e das ideias geradas em grupo. 
    

• Aplicação: Aplicação: Aplicação: Aplicação:     
Para problemas de design abertos - mal definidos, mal estruturados - que tratam de uma 
situação com diferentes pontos de vista, requisitos conflitantes e diversos discursos (temas, 
disciplinas, assuntos) relacionados. Em geral, sabe-se apenas o que se deseja entregar com o 
projeto, mas não se conhecem todas as variáveis associadas, nem como deverá ser a solução e 
o processo para se chegar a ela. 
 
Exemplos: projetos de branding e identidade visual de marca, design de serviços, sistemas de 
embalagens, de comunicação visual, de produtos físicos ou digitais que busquem novas 
soluções tendo a originalidade como uma de suas premissas. Embora seja possível aplicar em 
outras situações, não tem como foco projetos de redesenhos ou melhorias incrementais. 
 

• Output esperado:Output esperado:Output esperado:Output esperado:    
O conceito29 para o projeto. 
Dependendo do momento do processo em que é utilizado e do tipo de projeto, pode ser um 
conceito verbal - como o posicionamento para uma marca, que será também o gatilho para a 
identidade visual da marca - ou um conceito para um sistema de produtos e/ou serviços - por 
exemplo, como será o sistema de embalagens e os serviços associados para a distribuição e 
comercialização de determinados alimentos - ou ainda um conceito visual/formal - quando já 
se possui o conceito verbal ou do sistema que deverá ser desenvolvido e se buscam ideias 
visuais/formais, como o conceito visual para uma marca-gráfica ou para as embalagens do 
exemplo anterior. 

                                                           
29 Pela definição do dicionário de filosofia, o conceito é uma ideia que pode ser materializada ou ainda 

uma imagem mental, que se expressa daquilo que se apreende de um objeto – ou problema – e se dá 

quando ao conceber o pensamento nos referimos intelectualmente através de um sinal. Os conceitos 

podem ser resultados de um processo de abstração a partir da experiência. Em geral, todo processo que 

torne possível a descrição, classificação e a previsão de objetos cognoscíveis. Pode incluir qualquer 

espécie de sinal ou procedimento semântico, seja qual for o objeto a que se refere, abstrato ou 

concreto, próximo ou distante, universal ou individual. Pode ser constituído por um conjunto de técnicas 

simbólicas de elementos, como o caso de teorias, assim como pode se referir a fatos reais ou 

inexistentes. Exprime a essência ou natureza de algo. É um signo do objeto, qualquer que seja, e se acha 

em relação de significado com ele. Está no lugar das coisas significadas (ABBAGNANO, 2007). Nesse 

sentido, embora se encontre diferentes usos para o termo no design, toma-se aqui o conceito como 

uma ideia que exprime o significado, a essência do que se deseja desenvolver no projeto, e pode ser um 

conceito verbal ou visual, conforme os exemplos citados no texto. 
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Não é o objetivo do framework e canvas que se obtenham soluções finalizadas para o 
projeto, mas sim que se cheguem às ideias que serão efetivamente refinadas e desenvolvidas 
posteriormente no processo de design. 
 

• Etapa do Processo de Design:Etapa do Processo de Design:Etapa do Processo de Design:Etapa do Processo de Design:    
O framework não tem o propósito de ser uma metodologia para o processo geral de design, 
mas sim que possa ser utilizado em conjunto com as metodologias existentes e já utilizadas 
em escritórios ou no ensino de projeto. 

Conforme o objetivo e output do framework, suas estratégias se aplicam às etapas 
correspondentes à geração de ideias no processo de design. 

Tomando como exemplo o modelo Evolution E62 apresentado na figura 16, capítulo 3, 
as estratégias principais do framework e o uso do canvas podem auxiliar a etapa de 
Experimentação da metodologia, cujo objetivo é a geração de ideias e o desenvolvimento de 
conceitos. 

Contudo, para que seja possível buscar novos temas, novas associações e então criar 
analogias cujas fontes estão mais distantes do contexto do problema, chegando a conceitos e 
soluções, é preciso obter informações e resgatar o repertório individual e os conhecimentos 
compartilhados entre a equipe sobre o projeto. 
 
Portanto, o framework (e canvas) pode ser utilizado: 
 
a) Realizando todas as suas etapas, considerando a etapa I como o início do projeto, em que o 
problema está ainda indefinido e quando as primeiras informações serão buscadas, para se 
chegar, primeiramente, a um conceito para o sistema necessário a solução (de produtos e/ou 
serviços) ou a um conceito verbal para o projeto (que defina o caminho a ser buscado 
posteriormente em soluções formais, funcionais e visuais).  
Todos os escritórios entrevistados na investigação, por exemplo, não possuíam uma 
metodologia sistematizada para a realização de seus projetos, embora, evidentemente, exista 
um processo de design característico em cada empresa. Para estas situações, o framework pode 
ser utilizado integralmente, acompanhando desde o início do projeto até a definição de seu 
conceito. 
 
b) Em situações nas quais o projeto já esteja em andamento, com as etapas iniciais de pesquisa 
e busca de informações com os clientes e stakeholders já realizadas – por exemplo, as fases de 
Emergência e Empatia do modelo Evolution E62 (TSCHIMMEL, 2104) – , o framework pode 
ser adotado a partir da etapa 2. 
De mesmo modo, escritórios de design ou outros grupos de projeto que já tenham suas 
metodologias estruturadas com fases similares a de Emergência e Empatia do modelo 
exemplificado, podem seguir o mesmo uso, a partir da etapa 2, no momento em que se refere 
a geração de ideias e conceitos especificamente. 
As informações já obtidas no projeto podem apenas serem retomadas para abastecer o canvas 
com referência ao valor a ser entregue, ao que é referente ao cliente e os demais públicos 
envolvidos no projeto. 
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• ContribuiçõesContribuiçõesContribuiçõesContribuições    
Além de atender aos objetivos do framework e canvas, espera-se contribuir principalmente 
para: 

• Romper bloqueios mentais, auxiliar a flexibilidade e contribuir para a 
originalidade. 

• As habilidades criativas individuais, com o desenvolvimento de estratégias para 
a geração de ideias. 

• O processo em grupo: a interdependência, integração e, por consequência, 
motivação da equipe; para a criação de modelos mentais compartilhados 
(conhecimentos e processo); e para a comunicação entre o grupo, criando uma 
linguagem compartilhada para o projeto. 

• O pensamento por analogias: resgate do conhecimento e experiência individual 
e estímulo para a ampliação do repertório; identificação e criação de novos 
frames (temas) associados ao projeto; criação de analogias mais distantes, com 
relações estruturais; contribuir para o uso de estímulos externos como fontes de 
inspiração - clarificando os tipos de estímulos, a forma de uso e o momento de 
aplicação. 

 
Para representar a estrutura geral do framework, foi criado o modelo correspondente à Figura 
43. A forma parte do modelo circular sobre o processo e o pensamento criativo apresentado 
anteriormente neste trabalho e por suas 5 etapas, representadas pela inserção de um 
pentagrama. O círculo que conecta o pentagrama representa a Reflexão e Comunicação entre 
o grupo, tratada aqui não como uma etapa separada, mas como um mecanismo presente entre 
os demais momentos do processo. 

No centro do framework encontra-se a essência do projeto e o valor que se deseja 
entregar com a solução. A essência é o objetivo central, o propósito que é conhecido no começo 
do projeto, que pode ser, por exemplo, o desenho de uma identidade visual de marca ou, o que 
seria o seu propósito, um sistema de comunicação com determinado público. 

De acordo com a perspectiva da situação problemática paradoxal, na maioria dos 
problemas de design se conhece apenas o valor a ser criado, ou seja, o que se deseja entregar 
(DORST, 2011). Este é o gatilho para a criação de novos frames (discursos, temas e assuntos 
relacionados) e para a co-evolução do problema e solução (DORST, CROSS, 2001). O valor 
definido inicialmente, contudo, não será estático ao longo do processo, mas poderá ser 
redefinido de acordo com a evolução do processo projetual e criativo (DORST, 2006). 

No processo de design, normalmente, uma primeira versão da essência e do valor a ser 
entregue parte do cliente e sua demanda, ou então de uma detecção de um problema ou 
oportunidade. De modo geral, a situação inicial do projeto surge, aparentemente, como algo 
pontual, como, por exemplo, o desenho de uma marca gráfica. Entretanto, essa é apenas uma 
possível solução e o que está em questão é o que se deseja entregar com esta marca, ou qualquer 
outro tipo de produto ou serviço, que inclui valores mais abstratos. O objeto, como uma nova 
bicicleta, é secundário; o valor é mobilidade, aventura, liberdade, para exemplificar. 

Valor é o que permite ser objeto de escolha ou preferência (ABBAGNANO, 2007). 
Para o marketing, o valor define a relação das expectativas e dos benefícios recebidos por um 
produto ou serviço. É uma equação entre o conjunto de benefícios que os clientes esperam 



247 

receber e o custo total que esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto 
ou serviço (KOTLER, 2000). É algo percebido pelas pessoas (WOODRUFF, 1997). 
 

Figura 43: estrutura geral do framework para auxiliar o processo criativo e o pensamento por analogias no 
design. 

 

 
Elaborado pela autora. 

 
Uma proposta de valor são os benefícios que são entregues por uma empresa ao 

público externo; é a definição de como, por exemplo, produtos e serviços serão oferecidos para 
atender às necessidades dos clientes. Descreve a forma que a empresa se diferencia de seus 
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competidores e as razões pelas quais os clientes escolheriam uma certa marca, produto ou 
serviço, e não outra similar (OSTERWALDER, 2004). 
 Assim, a primeira versão da essência do projeto e do valor a ser entregue podem ser 
descritos a partir dos inputs iniciais recebidos, como a primeira reunião com o cliente e o 
briefing do projeto, ou a detecção de uma oportunidade, no caso do framework ser utilizado 
desde o princípio do projeto. Se aplicado após as fases de pesquisas e análises, por exemplo, 
provavelmente essa definição já terá sido revista ao longo do processo. 

Recomenda-se, então, descrever a essência em uma frase curta ou palavrasdescrever a essência em uma frase curta ou palavrasdescrever a essência em uma frase curta ou palavrasdescrever a essência em uma frase curta ou palavras----chave chave chave chave 
que definque definque definque defina a situaçãoa a situaçãoa a situaçãoa a situação    projetual através de seu propósito inicialprojetual através de seu propósito inicialprojetual através de seu propósito inicialprojetual através de seu propósito inicial    e o valor que se deseja valor que se deseja valor que se deseja valor que se deseja 
entregar como os benefícios, o resultado esperado desse propósitoentregar como os benefícios, o resultado esperado desse propósitoentregar como os benefícios, o resultado esperado desse propósitoentregar como os benefícios, o resultado esperado desse propósito, conforme o exemplo 
do Quadro 46. Como essa situação será reformulada ao longo do processo, pode ser descrita a 
partir do primeiro input do projeto, sem ainda buscar reflexões profundas e ampliações da 
abordagem do problema/solução. 

 
Quadro 46: exemplo de definição da essência e do valor inicial do projeto 

 
Input InicialInput InicialInput InicialInput Inicial    Briefing ou detecção de uma Briefing ou detecção de uma Briefing ou detecção de uma Briefing ou detecção de uma 

oportunidade.oportunidade.oportunidade.oportunidade.    
Desenho de uma identidade Desenho de uma identidade Desenho de uma identidade Desenho de uma identidade 
visual de marca para visual de marca para visual de marca para visual de marca para 
restaurante vegano.restaurante vegano.restaurante vegano.restaurante vegano.    

Essência do Projeto Objetivo/Propósito inicial Comunicação dos atributos e 
valores da marca para a captação 
de novos clientes adeptos à 
filosofia vegana. 
 

Valor a ser entregue O que se deseja obter/entregar 
com a solução. Os benefícios 
dessa solução. 

Produção e consumo de 
alimentação saudável e consciente 
(ou saúde; consciência; bem-
estar, por exemplo) 

 
Elaborado pela autora. 

 
 Assim, essas frases e/ou palavras-chave referentes à essência do projeto e ao valor a ser 
entregue serão o input para a primeira etapa do framework. 

 Além do modelo, o framework foi estruturado em quadros para cada etapa (Figuras 
45a e 45b, 46a e 46b, 47, 48 e 49), contendo suas estratégias, ações, mecanismos acionados, estratégias, ações, mecanismos acionados, estratégias, ações, mecanismos acionados, estratégias, ações, mecanismos acionados, 
recomendações e métodos, técnicas ou ferramentas sugeridasrecomendações e métodos, técnicas ou ferramentas sugeridasrecomendações e métodos, técnicas ou ferramentas sugeridasrecomendações e métodos, técnicas ou ferramentas sugeridas. . . . Também foram criados 
pictogramas e legendas para facilitar a visualização da informação, conforme a Figura 44. As 
etapas foram também explicadas textualmente na sequência do relatório. 
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Figura 44: Legendas e Pictogramas adotados 

 
Elaborado pela autora. 
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Figura 45a: Framework Conceitual – Etapa 1 (Continua) 
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Figura 45b: Framework Conceitual – Etapa 1 (Continuação) 

 

 
 

Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

Figura 46a: Framework Conceitual – Etapa 2 (Continua) 
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Figura 46b: Framework Conceitual – Etapa 2 (Continuação) 

 
Elaborado pela autora. 
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Figura 47: Framework Conceitual – Etapa 3. 

 
Elaborado pela autora. 
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Figura 48: Framework Conceitual – Etapa 4. 

 
Elaborado pela autora.
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Figura 49: Framework Conceitual – Etapa 5. 

 
 

Elaborado pela autora. 
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7.4.1 Construção do framework inicial do projeto 
 
Partindo da essência e do valor a ser entregue, recomenda-se que sejam buscados os temas 
associados à situação projetual, primeiro individualmente e depois entre o grupo, incluindo o 
cliente e demais stakeholders no processo para a (1) construção do (1) construção do (1) construção do (1) construção do framework framework framework framework inicial do inicial do inicial do inicial do 
projeto.projeto.projeto.projeto.    

Para tanto, deve-se (1.1) buscar (1.1) buscar (1.1) buscar (1.1) buscar ((((individualmenteindividualmenteindividualmenteindividualmente) ) ) ) os os os os temastemastemastemas    associados ao valor associados ao valor associados ao valor associados ao valor a ser a ser a ser a ser 
entregueentregueentregueentregue.... Conforme visto na revisão de literatura, os discursos/temas que compõem a situação 
do projeto podem ser disciplinas relacionadas ao design, outras áreas de conhecimento, 
valores para os diferentes públicos envolvidos, ou assuntos relacionados (DORST, 2006). 

Acredita-se ser importante que cada integrante tenha um tempo para formular seu 
próprio quadro (mental) de referências em um primeiro momento, sem influências de outros 
sujeitos, para que então possam compartilhar suas perspectivas e construir novas abordagens. 
Desse modo, para essa estratégia, indica-se primeiramente compartilhar a essêncompartilhar a essêncompartilhar a essêncompartilhar a essência dcia dcia dcia do o o o 
projeto e o valor a ser entregue entre a equipe.projeto e o valor a ser entregue entre a equipe.projeto e o valor a ser entregue entre a equipe.projeto e o valor a ser entregue entre a equipe.    

O valor conhecido pode ser compartilhado presencialmente, reunindo o grupo para 
transmitir a informação, ou virtualmente, através de um e-mail da liderança. Em casos de 
grupos pequenos, em que todos participam da reunião inicial com o cliente, ou recebem juntos 
o briefing, isso se torna desnecessário, pois todos já terão o valor a ser entregue, nesta fase 
inicial.  

Na medida em que todos os integrantes possuem essa informação, ou seja, a frase ou 
palavras-chave que definem a essência do projeto e o valor, indica-se que haja um tempo 
individual para pensarem a respeito, antes de compartilharem ideias entre a equipe. Este 
tempo pode variar de acordo com a demanda, com a complexidade da situação e com a 
disponibilidade e, por isso, é importante que seja determinado entre o grupo. 

Para auxiliar esse processo individual, e posteriormente entre o grupo, deve-se realizar realizar realizar realizar 
uma busca ativa e randômica de estímulos externos uma busca ativa e randômica de estímulos externos uma busca ativa e randômica de estímulos externos uma busca ativa e randômica de estímulos externos (individualmente),    que sirvam como 
fontes de inspiração para acionar conhecimentos na memória e para fornecerem gatilhos para 
a definição dos discursos (temas) associados ao projeto. 

A busca deve partir das palavras-chave da essência e do valor conhecidos, trazendo 
representações de outros domínios (outras áreas) que não o mesmo do projeto. Podem ser de 
domínios relacionados, mas distintos (por exemplo, no caso de uma identidade visual para um 
restaurante, buscar estímulos relativos à alimentação, agricultura, gastronomia, nutrição), ou 
entre domínios totalmente distintos (no mesmo exemplo, partir para a arte, ciência, desporto, 
dentre outros). Como restrição, não devem ser buscados similares nessa fase, para não 
direcionar a construção do frame com base em projetos existentes. Por fim, sugere-se que 
sejam buscados diferentes tipos de representações, mais abstratas do que apenas imagens, que 
naturalmente serão pesquisadas pelos designers. Não há um número máximo de referências a 
serem buscadas, entretanto, não se trata ainda de uma pesquisa conceitual, mas apenas de 
alguns gatilhos para o compartilhamento entre a equipe e, portanto, não deve ser uma fase 
exaustiva no processo. 
 

A fim de incluir a perspectiva das pessoas de interesse, deve-se também (1111.2.2.2.2) buscar os ) buscar os ) buscar os ) buscar os 
discursosdiscursosdiscursosdiscursos/temas/temas/temas/temas    assoassoassoassociados ao projciados ao projciados ao projciados ao projeto com o clienteeto com o clienteeto com o clienteeto com o cliente    eeee    demais demais demais demais stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders, identificando 
os valores que percebem e o universo desejado para o projeto. Conforme identificado na 
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análise dos dados, o papel do cliente neste processo é visto como muito relevante e pode 
auxiliar a formação deste frame inicial da situação problemática. 

Com isso, recomenda-se que também seja solicitado ao cliente que, a partir do valor 
definido previamente, envie diferentes fontes de inspiração, como textos, palavras-chave, 
imagens, áudios e audiovisuais ou objetos físicos que, para ele, se associe à essência do projeto. 
Também é relevante enfatizar que não se deseja similares e que, o quanto possível, devem ser 
buscadas referências de domínios (áreas) distintos daquele referente ao projeto. É importante 
ser claro nessas especificações com o cliente, exemplificado o que se deseja, usando uma 
linguagem familiar e simplificando a sua tarefa ao máximo, como reduzir o número desejado 
de referências, para que de fato se torne viável. Também podem ser realizadas algumas 
questões-chave que o auxiliem a buscar essas referências, como, por exemplo: 

• O que espera que as pessoas percebam com o resultado do projeto? 

• O que espera sentir quando experimentar esse resultado? 

• Que necessidades vamos satisfazer? 

• Porque as outras pessoas gostariam de usufruir desse resultado? 
Ou seja, questões que busquem o real objetivo do cliente e os valores que espera obter e 

entregar. Também podem ser enviadas questões que busquem traduzir aspectos sensoriais, 
como que aroma, textura, cor, som, ou sabor associa ao projeto; ou ainda instigar áreas 
diferentes, mas que encontra relações (por exemplo, história, vernáculo, desporto). Para isso, 
é possível exemplificar com algum caso, para que o cliente perceba o que se deseja. 

Com relação aos stakeholders, de mesmo modo é importante trazer a perspectiva dos 
públicos envolvidos nesta situação inicial. Entretanto, aqui caberiam técnicas e metodologias 
relacionadas ao processo projetual de design, como métodos centrados no usuário. 
Normalmente, essa coleta de dados é realizada em uma fase específica do processo de design 
– como a fase de Empatia do modelo Evolution 62 (TSCHIMMEL, 2104). 

Como o objetivo do framework não trata da pesquisa com os usuários, não cabe aqui 
detalhar os diversos métodos que podem ser utilizados para coletar essas informações, a partir 
de questionários, entrevistas, observação, auto documentação ou co-criação (KUMAR, 2013; 
MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN et al, 2013). 

Ressalta-se apenas que o uso de métodos obtenham informações das experiências das 
pessoas, seus sentimentos e percepções em que os participantes possam utilizar ou enviar 
estímulos externos como referências a essas informações – imagens, objetos, palavras-chave, 
dentre outros – são relevantes ao processo criativo do projeto, por já trazerem as traduções do 
contexto do projeto sob a perspectiva do próprio stakeholder. São exemplos: Picture cards, 
storytelling, diary studies, colagem (MARTIN, HANINGTON, 2012), image sorting e user 
pictures interview (KUMAR, 2013). 

Para o uso dessas informações no framework, a equipe deve, após a análise de dados do 
processo de projeto, traduzi-las também em discursos (temas) que componham o frame 
inicial, adotando também as referências dos usuários (imagens coletadas, por exemplo) e 
sejam dispostos em conjunto com os demais – vindos do cliente e do conhecimento da equipe. 
 

Com as referências do cliente, demais públicos e após o momento de busca individual 
entre os integrantes da equipe, recomenda-se que haja uma reunião entre a equipe para (1.(1.(1.(1.3333) ) ) ) 
categorizar e realizar o mapeamento semântico (associações) dos discursos/temas categorizar e realizar o mapeamento semântico (associações) dos discursos/temas categorizar e realizar o mapeamento semântico (associações) dos discursos/temas categorizar e realizar o mapeamento semântico (associações) dos discursos/temas 
encontrados. encontrados. encontrados. encontrados. A categorização da informação é um dos procedimentos importantes para 
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auxiliar o pensamento criativo e analógico (BOUCHARD et al, 2008), para encontrar temas 
relacionados e estabelecer relações entre domínios distintos. Para encontrar essas categorias 
e, a partir dessas, identificar novos temas relacionados, o mapeamento semântico é a forma 
pela qual essa rede de relações se estrutura na memória, associando conceitos uns aos outros 
através das categorias (LINSEY et al, 2007; 2008; 2012; MORENO et al, 2014b). 

A primeira ação recomendada para a reunião entre o grupo é iiiidentificar os dentificar os dentificar os dentificar os 
discursosdiscursosdiscursosdiscursos/temas/temas/temas/temas    associados à essência e aos valor do projeto a partir do conhecassociados à essência e aos valor do projeto a partir do conhecassociados à essência e aos valor do projeto a partir do conhecassociados à essência e aos valor do projeto a partir do conhecimento na imento na imento na imento na 
equipeequipeequipeequipe. . . . Cada designer deve compartilhar os temas que considera relevante, que identificou 
individualmente, e as fontes de inspiração que buscou, argumentando sua escolha em relação 
ao valor que se deseja entregar com o projeto. 

É importante que nesta fase não haja julgamentos, e que todas as fontes de inspiração 
coletadas e os discursos que forem associados sejam considerados. Desse modo, espera-se que 
através da dinâmica entre o grupo, o conhecimento existente na equipe seja compartilhado e 
possa contribuir para a construção deste frame inicial do projeto. Além disso, os estímulos 
externos podem auxiliar a comunicação entre a equipe e funcionar como gatilhos para a 
identificação de novas temáticas associadas ao projeto. 

Para instigar esse processo em grupo, é possível adotar métodos complementares que 
possam expandir o frame inicial, caso a discussão entre a equipe não evolua significativamente 
a partir do conhecimento existente. Conforme o modelo proposto nesta tese, o começo do 
processo é uma fase mais abstrata, em que imaginação e fantasia podem expandir as 
possibilidades (LERDAHL, 2001). Nesse sentido, métodos de geração livre de ideias, como os 
diferentes tipos de Brainstorming, visual, brainwriting, brainstorming sensorial, 635 
method, AOKI, K-J Method (CUREDALE, 2012a, 2012b; SCUPIN, 1997), podem ser 
utilizados como apoio à reunião. 

Indica-se apenas que os discursos/temas sejam definidos de forma concisa, por 
exemplo, através de palavras-chave que definam as áreas relacionadas ou os valores relevantes, 
frases curtas, ou ainda com as próprias representações apresentadas como fontes de 
inspiração.  

Somente após todas as ideias serem discutidas, a partir do conhecimento individual e 
dos estímulos externos trazidos à reunião, recomenda-se que seja realizada uma rodada de 
discussão para definir os discursos/temas que se mantêm, eliminando, por exemplo, aqueles 
que sejam muito similares. Cabe ressaltar que nesta fase não é relevante restringir, e mesmo 
que discursos aparentemente sem conexão com a situação inicial tenham surgido, ou aqueles 
que possam parecer conflitantes, devem ser mantidos para os momentos seguintes. 

Embora essas ações sejam com a intenção de auxiliar a formação do frame inicial da 
situação no pensamento criativo dos designers, ao compartilhá-lo com o grupo, também há a 
comunicação e a reflexão na ação, contribuindo, assim, para a formação dos modelos mentais 
compartilhados entre a equipe. Conforme especificado, esses mecanismos referentes ao 
processo criativo em grupo está presente ao longo do processo e dos momentos do pensamento 
criativo individual, alimentando um ao outro. 

Assim, a partir os temas associados individualmente e compartilhados entre a equipe, 
deve-se incluir a perspectiva das outras pessoas interessadas no projeto. 

Desse modo, a partir das informações existentes, no processo em grupo, deve-se 
compartilhar e selecionar os discursos/temas e fontes de inspiração associadascompartilhar e selecionar os discursos/temas e fontes de inspiração associadascompartilhar e selecionar os discursos/temas e fontes de inspiração associadascompartilhar e selecionar os discursos/temas e fontes de inspiração associadas    pelo pelo pelo pelo 
cliente e demais públicos, cliente e demais públicos, cliente e demais públicos, cliente e demais públicos, para então encontrarencontrarencontrarencontrar    as relações entre os temas existentesas relações entre os temas existentesas relações entre os temas existentesas relações entre os temas existentes (os 
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discursos que tiveram origem no conhecimento existente no grupo, nos estímulos/fontes de 
inspiração buscados aleatoriamente pela equipe e nos discursos de origem do cliente e demais 
públicos). A partir dessas relações, pode-se estabelecer categoriasestabelecer categoriasestabelecer categoriasestabelecer categorias (por exemplo, a categoria 
“saúde” pode incluir os temas de “desporto” e “nutrição”, e destes “equilíbrio”, e “energia”) 
relacionadas ao projeto. 

É comum que, principalmente se o processo estiver sendo realizado para gerar 
conceitos, que o uso de palavras-chave (como verbos de ação, substantivos ou adjetivos 
relacionados à situação inicial do projeto), ou frases, seja o modo de representação mais 
recorrente. Entretanto, conforme indicado anteriormente, todos os tipos de representação 
podem contribuir para a criação de temas (frames), sobretudo as mais abstratas. Assim, esse 
mapeamento e as categorias encontradas podem ser traduzidas em diversas formas de 
representações e acredita-se que a diversidade de representações -  estímulos verbais, 
pictóricos, sonoros e audiovisuais, ou tridimensionais – pode contribuir para o processo, no 
sentido de encontrar temas com ligações mais distantes e, por consequência, analogias com 
relações de similaridade mais profundas. 

Para realizar esse mapeamento e a definição das categorias principais, métodos como 
Mapa Mental, Mapa Conceitual, e Diagrama de Afinidades (KUMAR, 2013; CUREDALE, 
2012a; 2012b; MARTIN, HANINGTON, 2012) podem ser instrumentos auxiliares ao 
processo entre a equipe, justamente por simularem os mecanismos do pensamento, com 
referência ao mapeamento semântico, e trabalharem com princípios para a organização e 
categorização da informação. 

Com isso, nesse primeiro momento, serão obtidas as primeiras relações à situação inicial 
de acordo com os inputs do projeto e com o conhecimento e experiência dos designers. Por 
meio das estratégias indicadas, espera-se contribuir para o resgate do que está armazenado na 
memória e a criação de novas relações com a situação projetual, compartilhando entre a 
equipe de modo a produzir novos gatilhos para a criação de outros frames, voltados ao espaço 
da solução e com uma abordagem direcionada à abstração, fantasia e imaginação no início do 
processo criativo. 

Além disso, serão encontradas as principais categorias e discursos relacionados ao 
projeto, com ênfase às áreas e assuntos de outros contextos e fontes de inspiração mais 
abstratas, a partir da perspectiva do cliente e demais envolvidos no projeto, em conjunto com 
a visão da equipe.  

Desse modo, o output da etapa deverá ser essas temáticas principais e as fontes de 
inspiração encontradas e compartilhadas, que servirão como gatilhos para encontrar novos 
temas associados ao projeto, expandindo o espaço do problema-solução. 
 
 

7.4.2 Busca de novos temas associados ao projeto 
 

Com a definição desses temas principais, organizados em categorias na etapa anterior, 
recomenda-se (2.1(2.1(2.1(2.1) ) ) ) identificaridentificaridentificaridentificar    novos temas novos temas novos temas novos temas com relações com relações com relações com relações mais distantes mais distantes mais distantes mais distantes do contexto dodo contexto dodo contexto dodo contexto do    
projetoprojetoprojetoprojeto, a fim de expandir o frame inicial e criar novos discursos que possam ser relacionados 
em analogias posteriormente. Para isso, essa identificação e criação de novos temas pode ser 
realizada de duas formas: a partir de uma nova busca de fontes de inspiração, direcionada uma nova busca de fontes de inspiração, direcionada uma nova busca de fontes de inspiração, direcionada uma nova busca de fontes de inspiração, direcionada 
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a partir dos temas e categorias ja partir dos temas e categorias ja partir dos temas e categorias ja partir dos temas e categorias já estabelecidasá estabelecidasá estabelecidasá estabelecidas; e identificar temas relacionados ao identificar temas relacionados ao identificar temas relacionados ao identificar temas relacionados ao 
projeto a partir dprojeto a partir dprojeto a partir dprojeto a partir da associação coma associação coma associação coma associação com    assuntos de interesses pessoais.assuntos de interesses pessoais.assuntos de interesses pessoais.assuntos de interesses pessoais. 

No primeiro caso, a partir dos temas definidos, recomenda-se uma busca ativa de novos 
estímulos/fontes de referência, utilizando palavras-chave que representem os temas, 
mantendo o foco em diferentes tipos de representação, de domínios/áreas diferentes daquela 
do problema. 

Além disso, complementando a busca de fontes de inspiração, cada participante deve 
buscar novas relações com ao menos uma área de seu interesse pessoal (por exemplo, a partir 
do tema “saúde”, um apreciador de vinhos pode buscar relações neste contexto, enquanto um 
músico pode buscar associações na musicoterapia). Mesmo que aparentemente sejam relações 
aleatórias, espera-se que com isso seja possível aumentar a motivação dos indivíduos, ao 
trazerem assuntos de seu interesse pessoal, além de contribuírem para a integração da equipe 
ao partilharem suas experiências. Ainda, no processo em grupo, essas áreas podem se 
transformar em novos gatilhos para o pensamento de outros integrantes, ou podem ser criadas 
novas associações por meio de Relações Forçadas (TSCHIMMEL, 2011). 

Unindo assim a nova pesquisa de fontes de inspiração a partir das temáticas pré-
estabelecidas com os assuntos relacionados aos interesses pessoais, novos temas serão novos temas serão novos temas serão novos temas serão 
criados aos serem criados aos serem criados aos serem criados aos serem compartilhados entre os gruposcompartilhados entre os gruposcompartilhados entre os gruposcompartilhados entre os grupos. 

Pode ser útil adotar ferramentas e métodos para organizar e compartilhar esses 
estímulos, em meios virtuais inicialmente, mas depois levados à troca entre a equipe no espaço 
físico. Métodos como Moodboard, Painéis Semânticos, Storyboard (CUREDALE, 2012a, 
2012b; KUMAR, 2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN et al, 2013), por 
exemplo, podem auxiliar a compartilhar as fontes de inspiração entre o grupo, no espaço físico, 
a organizarem e permitirem a visualização do conjunto de novos temas criados, e inclusive 
serem gatilhos para descobrirem novos temas através da discussão em grupo. 

Outra estratégia importante nesta etapa é (2.2) utilizar a experimentação para a (2.2) utilizar a experimentação para a (2.2) utilizar a experimentação para a (2.2) utilizar a experimentação para a 
criação de novas temáticas e ideias para associação com o projetocriação de novas temáticas e ideias para associação com o projetocriação de novas temáticas e ideias para associação com o projetocriação de novas temáticas e ideias para associação com o projeto, , , , valendo-se do acaso e 
da confrontação semântica. A confrontação semântica busca novas ideias a partir de 
combinações não usuais, por exemplo, por meio de Relações Forçadas, entre assuntos sem 
conexão aparente (TSCHIMMEL, 2011). 

Para isso, são recomendadas as seguintes ações: a primeira é através deatravés deatravés deatravés de    experimentosexperimentosexperimentosexperimentos,,,,    
a partir das palavrasa partir das palavrasa partir das palavrasa partir das palavras----chave e fontes de inspiração já associadas ao projeto,chave e fontes de inspiração já associadas ao projeto,chave e fontes de inspiração já associadas ao projeto,chave e fontes de inspiração já associadas ao projeto, instigando o instigando o instigando o instigando o 
uso da materialidade no processouso da materialidade no processouso da materialidade no processouso da materialidade no processo. Não utilizar apenas referências e recursos digitais foi um 
aspecto muito enfatizado nas pesquisas, a fim de expandir as possibilidades. Portanto, 
experimentos com materiais para representações bi e tridimensionais (estampagem, carimbos, 
aquarela, modelagem em massa plástica, modelos em papel-cartão, dentre outros, por 
exemplo), ou então a partir de recursos linguísticos e semânticos (buscar sinônimos, 
homônimos, hiperônimos, por exemplo), de estratégias compositivas e estilísticas – retórica 
visual, ou a partir de  princípios de solução como união, dobraduras, modularidade, e ainda 
através de técnicas e recomendações que visem trabalhar com o improviso, o erro e a 
imaginação podem ser úteis para desenvolver a percepção, trabalhar com a aceitação do erro 
como um processo de aprendizagem e, por fim, observar detalhes que podem ser traduzidos 
em algo relevante para a situação problemática. 

A segunda é incentivando a criação de relações forçadas com diferentes áreas de relações forçadas com diferentes áreas de relações forçadas com diferentes áreas de relações forçadas com diferentes áreas de 
conhecimento, que não foram associadas ao projetoconhecimento, que não foram associadas ao projetoconhecimento, que não foram associadas ao projetoconhecimento, que não foram associadas ao projeto, na busca de novas temáticas. De 
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mesmo modo como na proposta anterior, o objetivo é expandir o campo de possibilidades e 
mostrar as alternativas possíveis de associação, por exemplo, sorteando ou escolhendo 
domínios/áreas do conhecimento aparentemente aleatórias (história, cultura popular, 
astronomia, por exemplo) e buscar conexões através da Confrontação Semântica. 

Para a realização desses experimentos e Relações Forçadas, é importante que o grupo 
tenha conhecimento sobre os diferentes recursos, técnicas e áreas que podem associar. Esses 
recursos podem ser sorteados, definidos aleatoriamente para a aplicação no processo, ou então 
escolhidos pelos participantes. 

Ainda, é possível solicitar combinações, por exemplo, buscar novas temáticas gerando 
algum tipo de experimento com materiais e com um princípio de solução. O propósito não é 
restringir o processo criativo, mas mostrar possibilidades e, ao final, solicitar que algo do que 
realizaram, individualmente ou em grupo, seja trazido para as temáticas associadas ao projeto 
(que pode ser, por exemplo, um detalhe da forma da mancha gerada num experimento com 
aquarela, e não a pintura em aquarela em si). 

É importante sempre enfatizar que o propósito não é encontrar uma solução direta, mas 
um detalhe, uma pequena informação que possa ser percebida e relacionada como um novo 
gatilho para a situação projetual. 

Embora muitas técnicas e recursos das categorias citadas, bem como as diversas áreas 
de conhecimento, sejam de domínio dos designers, muitas vezes não são lembradas, ou caem 
na recorrência do uso sempre dos mesmos recursos. Por isso, como instrumento auxiliar ao 
framework e, pensando na aplicação prática do canvas, desenvolveu-se uma primeira versão 
de um jogo para a experimentação no projeto. Seu uso não é necessário para que o framework 
seja implementado, pois as técnicas e recursos citados podem ser buscados pelos designers. O 
propósito de seu desenvolvimento foi facilitar a visualização dessas possibilidades para a 
realização dos experimentos e relações forçadas, até a criação de analogias. Este instrumento 
será apresentado e detalhado na seção sobre o uso do canvas. 

Idealmente, essas atividades devem ser realizadas em grupo. Embora seja possível 
realizar alguns experimentos individualmente, é importante que haja um novo processo de 
reflexão e comunicação entre a equipe, compartilhando as ideias obtidas e, então, 
relacionando-as como novos temas ao projeto. 

Métodos que auxiliem o processo de criação podem ser utilizados, como os tipos de 
brainstorming (por exemplo, para descobrir relações com as áreas de conhecimento), a 
geração colaborativa, como C-sketch (por exemplo, a partir de um experimento, o outro 
integrante pode gerar uma nova ideia), e aqueles utilizados para organizar as fontes de 
inspiração, como Moodboard, Painel Semântico, Colagens e Storyboard podem ser retomados 
e abastecidos com as novas referências/experimentos gerados (CUREDALE, 2012a, 2012b; 
KUMAR, 2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN et al, 2013). 
 

No final desta etapa, deve-se (2.3(2.3(2.3(2.3) ) ) ) relacionar e hierarelacionar e hierarelacionar e hierarelacionar e hierarquizar os temas e ideias rquizar os temas e ideias rquizar os temas e ideias rquizar os temas e ideias 
geradageradageradageradas, em grupo. s, em grupo. s, em grupo. s, em grupo. Para tanto, primeiramente deve-se compartilhar o que foi gerado nesta 
segunda etapa (as novas fontes de inspiração buscadas, as associações com as áreas de 
interesse comum, os experimentos gerados e as relações forçadas criadas), mais distantes da 
essência do projeto, e buscar as associações com os temas e categorias definidos na etapa 
anterior, mais centrais ao projeto, construindo o mapeamento semânticoconstruindo o mapeamento semânticoconstruindo o mapeamento semânticoconstruindo o mapeamento semântico entre eles. 
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Esse mapeamento semântico pode ser realizado diretamente no painel compartilhado 
– canvas – ou com o uso de Mapas Mentais e Mapas Conceituais (CUREDALE, 2012a, 2012b; 
KUMAR, 2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN et al, 2013), primeiramente. 
As próprias representações das fontes de inspiração (imagens, textos, mockups) e os 
experimentos podem ser utilizados, em conjunto com palavras-chave, frases ou desenhos que 
representem os novos temas encontrados. 

A partir das relações, o grupo deve então organizar organizar organizar organizar e hierarquizare hierarquizare hierarquizare hierarquizar as temáticas e ideias 
mais relevantes à essência e valor do projeto, priorizando as relações mais distantes (de outros 
contextos) e com fontes de inspiração mais abstratas (uma referência simbólica, e não um 
similar, por exemplo) para a criação de analogias. 

Outros critérios para a hierarquização são: a associação com o que foi exposto pelo 
cliente; a relevância para o que foi obtido de outros públicos, e a originalidade (no sentido de 
novidade). 

Os próprios Mapas podem ser utilizados nesta hierarquização, ou métodos intuitivos de 
seleção, tendo em vista que é uma seleção ainda de temáticas e ideias, sem requisitos e 
restrições funcionais, por exemplo para avaliação. Um exemplo destes métodos é o Dot Voting 
(CUREDALE, 2012a, 2012b), pelo qual após a explanação das ideias entre o grupo, cada 
integrante deve votar em 2 ou 3 ideias, que são então reorganizadas de acordo com as mais 
votadas. Há uma nova discussão entre o grupo, para verificar se as ideias escolhidas de fato se 
adequam ao que é esperado para o projeto. 

Ao final, através dessas ações, será possível mapear os novos temas (áreas de 
conhecimento, valores (discursos) associados à situação do projeto) mantendo campos mais 
distantes do problema. 

As situações rotineiras costumam conduzir a ligações mais próximas (como louça – 
cozinha; cadeira – ergonomia) e espera-se conseguir resultados mais distantes (como louça- 
elementos da natureza), o que posteriormente podem gerar analogias mais originais. 
Pelo processo de busca de estímulos, experimentação e compartilhamento entre o grupo, 
acredita-se que não apenas novos discursos associados possam surgir, mas as próprias 
analogias já comecem a acontecer com esses gatilhos. 
 
 

7.4.3 Criação de analogias 
 
Com os temas, fontes de inspiração e ideias a partir dos experimentos definidos na etapa 
anterior, o passo seguinte é (3.1) (3.1) (3.1) (3.1) criar analogias com foco em relações de similaridade criar analogias com foco em relações de similaridade criar analogias com foco em relações de similaridade criar analogias com foco em relações de similaridade 
estrutural e de domínios distintos do problema.estrutural e de domínios distintos do problema.estrutural e de domínios distintos do problema.estrutural e de domínios distintos do problema.    

A similaridade entre a fonte de inspiração (seja uma representação visual, 
tridimensional ou verbal) encontrada para os temas relacionados ao problema e o objetivo do 
projeto pode ser superficialsuperficialsuperficialsuperficial (associação de atributos perceptivos que são encontrados tanto 
na fonte de inspiração quanto no problema) ou estruturalestruturalestruturalestrutural (profunda; quando se encontram 
relações semelhantes entre duas coisas, como no exemplo descrito no capítulo 3, de um átomo 
e o sistema solar, que envolvem uma configuração semelhante de objetos, mas não são 
similares em sua aparência, em seus atributos) (BLANCHETTE, DUNBAR, 2000; KIM, 
HORII, 2015; TSENG et al, 2008). As relações estruturais tendem a produzir analogias mais 
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originais, pois tratam de significados, conceitos, e não apenas de atributos formais ou 
funcionais, por exemplo. 

Trata-se de iniciar buscando relações mais abstratas, entre significados, conceitos, 
valores e emoções, para depois buscar relações mais tangíveis, como formas, cores e texturas, 
por exemplo (BOUCHARD et al, 2008). É possível também que durante o processo, a fonte 
de inspiração se torne um gatilho para outro conhecimento e que se perca a relação entre o 
estímulo e o objetivo do projeto, gerando uma analogia por anomalia (GENTER, MARKMAN, 
1997).  

Sendo assim, as analogias podem ser criadas inicialmente pela busca de similaridades busca de similaridades busca de similaridades busca de similaridades 
––––    de significados, conceitos, emoções de significados, conceitos, emoções de significados, conceitos, emoções de significados, conceitos, emoções ––––    entre os temas definidos ou entre temas e fontes entre os temas definidos ou entre temas e fontes entre os temas definidos ou entre temas e fontes entre os temas definidos ou entre temas e fontes 
de inspiração que foram associadas ao projeto. de inspiração que foram associadas ao projeto. de inspiração que foram associadas ao projeto. de inspiração que foram associadas ao projeto. A outra ação recomendada é criar criar criar criar 
associações entre as fontesassociações entre as fontesassociações entre as fontesassociações entre as fontes    de inspiração e ideias (a partir dos experimentos) com a de inspiração e ideias (a partir dos experimentos) com a de inspiração e ideias (a partir dos experimentos) com a de inspiração e ideias (a partir dos experimentos) com a 
essência do projeto.essência do projeto.essência do projeto.essência do projeto. Para tanto, essas fontes e ideias podem ser transpostas utilizando os 
princípios de aplicação (ECKERT, STACEY, 2003):  

• SimplificaçãoSimplificaçãoSimplificaçãoSimplificação da fonte de inspiração; 

• AAAAbstraçãobstraçãobstraçãobstração (uso de algumas de suas propriedades); 

• AssociaçãoAssociaçãoAssociaçãoAssociação (entre outros estímulos/fontes de inspiração); 

• ModificaçãoModificaçãoModificaçãoModificação (da fonte de inspiração para gerar algo novo)  
Para exemplificar essas relações estruturais ou superficiais e os princípios de aplicação 

das fontes de inspiração e experimentos, criou-se a Figura 50. 
Ainda, pode-se criar associações entre as fontes de inspiração, ideias e/ou experimentos e criar associações entre as fontes de inspiração, ideias e/ou experimentos e criar associações entre as fontes de inspiração, ideias e/ou experimentos e criar associações entre as fontes de inspiração, ideias e/ou experimentos e 
à essência dà essência dà essência dà essência do projeto a partir dos tipos de analogias o projeto a partir dos tipos de analogias o projeto a partir dos tipos de analogias o projeto a partir dos tipos de analogias definidos por Gordon (1961): 

• AAAAnalogia pessoalnalogia pessoalnalogia pessoalnalogia pessoal – quando há a identificação pessoal do indivíduo com os 
elementos do problema, estabelecendo relações a partir do repertório e das 
características da pessoa, ou seja, o designer, ou grupo, se coloca no lugar da 
situação, questionando-se “se eu fosse esse problema, ou conceito”. 

• AAAAnalogia diretanalogia diretanalogia diretanalogia direta    ––––    relacionando conceitos e conhecimentos entre o problema e 
coisas existentes (as analogias mais usuais, como através de exemplos da 
natureza, por exemplo). 

• Analogia simbólicaAnalogia simbólicaAnalogia simbólicaAnalogia simbólica – através de associações com elementos simbólicos. 

• AAAAnalogias por fantasiasnalogias por fantasiasnalogias por fantasiasnalogias por fantasias    ––––    quando os conceitos são comparados a algo que não 
existe no mundo real, apenas no imaginário (GORDON, 1961; KUMAR, 2013). 
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Figura 50: Analogias – relações de similaridade e uso de fontes de inspiração. 

 

 
 
Elaborado pela autora. 

 
Assim, a partir da exploração das similaridades, será possível criar analogias    

estruturais/profundas e de domínios distintos do problema. Espera-se que pela exploração dos 
temas e procura de detalhes e relações estruturais, as conexões surjam através do pensamento 
individual e da troca de ideias entre o grupo. A procura de detalhes nas fontes de inspiração 
adotadas, e não no todo. Por exemplo, um objeto trazido como fonte de inspiração pode ser 
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relevante pelos seus mecanismos subjacentes, ou pelo seu significado no contexto de origem, 
que servirão como ponto de partida para um conceito para o projeto, e não pela sua forma ou 
seus atributos perceptíveis. 

Além das ações indicadas, alguns recursos podem ser adotados para encontrar novas 
associações, como: 

• A Confrontação Semântica entre as fontes de inspiração e entre essas e o valor 
que se deseja entregar no projeto, através de Relações Forçadas. 

• Pensar na Ambiguidade, ou seja, procurar outros significados que a imagem, 
palavra, ou objeto pode ter, e outros estímulos que possam ter o mesmo 
significado do original. 

• Encontrar affordances (GIBSON, 1977; CUREDALE, 2012a), ou seja, os 
padrões, a maneira que um objeto comunica às pessoas como deve ser utilizado, 
buscando associações e novas possibilidades através dos estímulos/fontes de 
inspiração. 

Nesta etapa, o uso de métodos que auxiliem sobretudo a gerar ideias a partir de outras gerar ideias a partir de outras gerar ideias a partir de outras gerar ideias a partir de outras 
existentesexistentesexistentesexistentes e progressivamente, progressivamente, progressivamente, progressivamente, em grupo, podem contribuir para o processo, como 635 
Method e C-sketch, por exemplo (SHAH et al, 2003; CUREDALE, 2012). Assim, após as 
primeiras analogias e o compartilhamento dessas ideias entre a equipe, pode ocorrer uma nova 
geração de ideias, estimulando também a flexibilidade no processo criativo. 

Para tanto, é fundamental manter a visualização dos temas, fontes de inspiração e ideias 
para a criação de analogias acessível ao grupo, de mesmo modo como as novas associações 
geradas. 

Assim, espera-se como resultados deste processo, primeiramente, a criação de analogias 
mais distantes, entre domínios distintos e aspectos incomuns, obtidos através de relações 
estruturais, e não apenas de aspectos superficiais, o que tende a soluções mais originais. Além 
disso, espera-se que esse processo auxilie a desenvolver a habilidade do pensamento por 
analogias, mais do que apenas o resultado para o projeto em si. 

Ao mesmo tempo, deverá haver adequação ao contexto da situação problemática, por 
ter em sua origem os temas relacionados a essa situação, incluindo a perspectiva do cliente, e 
flexibilidade na geração de ideias, pelos mecanismos e ações sugeridas no processo e pelo 
compartilhamento das ideias em grupo.  

Por fim, através do uso de estímulos de diferentes tipos e de métodos de representação 
flexível, haverá o exercício da capacidade de tradução de linguagens, por trabalhar 
constantemente com a troca entre representações verbais e plásticas, bi e tridimensionais. 
 
 

7.4.4 Elaboração de ideias 
 
A etapa 4 tem por objetivo evoluir o(s) conceito(s) gerado através das analogias, pois, 
normalmente, as primeiras conexões ainda não estão totalmente formuladas. Assim, em 
continuidade ao processo, indica-se (4.1) gerar novas ideias a partir da evolução das (4.1) gerar novas ideias a partir da evolução das (4.1) gerar novas ideias a partir da evolução das (4.1) gerar novas ideias a partir da evolução das 
analogias realizadasanalogias realizadasanalogias realizadasanalogias realizadas, primeiramente por meio de um processo individual de geração de 
ideias, a partir das analogias geradas anteriormente, buscando a elaboração do conceito 
pretendido para o projeto 
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Essa evolução de ideias compreende também a tradução de diferentes linguagens, por 
exemplo, passando de um conceito verbal para formas e soluções visuais, ou de um conceito 
visual para a ideia de um serviço ou uma experiência, por exemplo. 

Para elaborar o conceito e traduzir linguagens, é possível recorrer aos estímulos 
externos, ou buscar novas representações, para transferir atributos abstratos (foco das 
analogias anteriores) - como significados, valores, emoções - em representações concretas - 
como formas, cores, texturas, por exemplo. 

É importante também que haja a experimentação nas formas de representação das 
novas ideias geradas, para que cada designer sinta-se confortável em expor suas ideias para o 
grupo utilizando as formas que lhe forem mais convenientes para representar os conceitos: 
palavra, sketch, modelo, diagrama, ou outros. 

Para auxiliar esse processo, é possível combinar métodos que auxiliem a observar e os 
transpor atributos abstratos em tangíveis e a representar ideias de diferentes maneiras, como 
Colagens, Moodboard, Conceptual Sketch, Prototipagem e Experience Prototyping 

(CUREDALE, 2012a, 2012b; KUMAR, 2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN 
et al, 2013). 

A partir da evolução das ideias individualmente, recomenda-se compartilhar essas 
ideias entre a equipe, e (4.2)(4.2)(4.2)(4.2) elaborar as ideias geradas no processo em grupoelaborar as ideias geradas no processo em grupoelaborar as ideias geradas no processo em grupoelaborar as ideias geradas no processo em grupo,,,,    realizando o 
desenvolvimento das propostas. 

Para tanto, recomenda-se compartilhar as ideias individuais e realizar o 
desenvolvimento das ideias e analogias em um processo colaborativo. Nesse processo, sugere-
se que as ideias geradas individualmente sejam trocadas entre os membros da equipe, para 
que um designer dê sequência a ideia que o outro elaborou, trazendo novas percepções para o 
conceito do projeto. Métodos generativos que permitam a evolução das ideias a partir de 
propostas de outras pessoas podem auxiliar essa etapa, como 635 Method, C-sketch, 

Conceptual Sketch, SCAMPER (substitute, modify, put to another use, eliminate, reverse) 

(CUREDALE, 2012a, 2012b; KUMAR, 2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN 
et al, 2013). 

Além disso, pode ser relevante buscar novas referências para o refinamento das 
ideias/do conceito para o projeto, através de uma busca ativa de fontes de inspiração para, por 
exemplo, materiais, acabamentos, texturas, funcionalidades, dentre outros, conforme a 
necessidade do conceito do projeto. Essa busca pode ser através de meios virtuais ou 
recorrendo a exemplos físicos, para a pesquisa de referências técnicas.   

A prototipagem será um método importante nesse momento, para pensar sobre as 
propostas geradas, seja para conceitos de experiências, produtos industriais, gráficos ou 
digitais.  

Também é importante que todas as ideias sejam dispostas e visualizadas em conjunto, 
no espaço físico, o que irá permitir a organização e seleção das propostas através do processo 
coletivo, no momento posterior. Com isso, espera-se que as ideias elaboradas correspondam 
ao conceito almejado para o projeto, passando de ideias e imagens mentais, para 
representações e hipóteses de soluções concretas. 

Além disso, através das ações e mecanismos desta etapa, estima-se que haverá o 
desenvolvimento da capacidade de elaboração de uma ideia, mesmo quando de origem de 
outros integrantes do grupo, incentivando a interdependência da equipe. 
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7.4.5 Verificação das ideias e analogias 
 
Ao final desse processo, embora não se trate mais de um pensamento por analogias, mas sim 
reflexivo e analítico, ocorre a (5.1) organização e avaliação das ideias para o conceito(5.1) organização e avaliação das ideias para o conceito(5.1) organização e avaliação das ideias para o conceito(5.1) organização e avaliação das ideias para o conceito, , , , em 
grupo, quando a equipe deve agrupar e organizar as ideias geradas de acordo com os temas agrupar e organizar as ideias geradas de acordo com os temas agrupar e organizar as ideias geradas de acordo com os temas agrupar e organizar as ideias geradas de acordo com os temas 
que as originaram.que as originaram.que as originaram.que as originaram.    

As ideias geradas para o conceito (sketch, descrição, modelo ou outro) devem ser 
organizadas e relacionadas aos temas e fontes de inspiração que as originaram, dispondo-as 
junto ao mapa visual (canvas) do projeto para o compartilhamento e reflexão entre o grupo. 
Métodos que trabalham com relações semânticas, organização e categorização da informação 
(como Mapas Mentais e Conceituais) podem ser retomados para relacionar e hierarquizar os 
novos temas e ideias. 

Já para a comunicação e argumentação das ideias, métodos que trabalhem com 
narrativas podem contribuir para a contextualização dos conceitos gerados entre o grupo 
(como Storytelling e Storyboard). 

Assim, com a associação das ideias e suas origens, o grupo deve hierarquizar e hierarquizar e hierarquizar e hierarquizar e 
selecionar as ideias de acordo com as possibilidades mais promissorselecionar as ideias de acordo com as possibilidades mais promissorselecionar as ideias de acordo com as possibilidades mais promissorselecionar as ideias de acordo com as possibilidades mais promissoras.as.as.as. Para o processo de 
hierarquização e seleção, além da discussão entre a equipe a partir do próprio processo de 
criação, o grupo deve avaliar os conceitos em relação ao valor que se deseja entregar, definido 
no início do processo. 

Também podem ser adotados critérios gerais, como, por exemplo: adequação à proposta 
da marca; viabilidade (técnica, mercadológica, econômica); tempo para desenvolvimento da 
solução; diferenciação; desajabilidade; e adequação ao universo/contexto definido para o 
projeto. 

Além disso, nesse momento é importante avaliar os conceitos em comparação ao avaliar os conceitos em comparação ao avaliar os conceitos em comparação ao avaliar os conceitos em comparação ao 
contextocontextocontextocontexto (similares, competidores, por exemplo). Métodos e ferramentas como Perceptual 
Map (Van BOEIJEN et al, 2013), matrizes de posicionamento, ou o método C-box, que parte 
de uma matriz de polaridades entre soluções viáveis e não viáveis, convencionais e inovadoras 
(TASSOUL, 2006), podem auxiliar a visualizar os similares a partir dos atributos considerados 
na situação do projeto, dispondo os exemplos análogos e as ideias geradas em quadrantes 
conforme os atributos que possuem. 

No processo de decisão, a definição do caminho a seguir poderá ser: 
(i) RRRRedefinir a edefinir a edefinir a edefinir a essência do projetoessência do projetoessência do projetoessência do projeto, ou mesmo o valor a ser entregue, se a solução 

(o conceito) trouxe também novas oportunidades, novos valores a serem 
entregues, adequados à perspectiva do projeto; 

(ii) DDDDar continuidade ao ar continuidade ao ar continuidade ao ar continuidade ao desenvolvimento do conceitodesenvolvimento do conceitodesenvolvimento do conceitodesenvolvimento do conceito (por exemplo, se o 
conceito era para o negócio, serviço, experiência, partir para a geração de ideias 
para os produtos e serviços que o compõem; se era o conceito verbal para uma 
marca ou produto, partir para o conceito visual; ou se era o conceito visual 
desejado para um produto gráfico, físico ou digital, partir para suas alternativas 
formais e funcionais), caso a ideia esteja adequada para entregar o valor 
desejado; 

(iii) RRRRetornar para a criação de novas analogiasetornar para a criação de novas analogiasetornar para a criação de novas analogiasetornar para a criação de novas analogias, caso chegue-se a conclusão de 
que as temáticas, os discursos estão adequados, mas as conexões geradas entre 
eles não atendem ainda ao valor desejado; ou 
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(iv) RRRRetornar para a criação de novos etornar para a criação de novos etornar para a criação de novos etornar para a criação de novos temastemastemastemas    associados à associados à associados à associados à essência do projetoessência do projetoessência do projetoessência do projeto, 
caso os discursos, temáticas, não tenham sido suficientes para criar conexões e 
ideias que atendam ao valor desejado. 

 
Com isso, o resultado dessa etapa dependerá do caminho decidido entre a equipe a 

partir da seleção dos conceitos. No primeiro caso, o output é o conceito e a redefinição da 
essência do projeto e do valor a ser entregue; no segundo, é o conceito adequado ao que havia 
sido definido no começo do processo.  

Entretanto, se for necessário retroceder a outras etapas, o resultado será principalmente 
a reflexão sobre o processo de criação e o aprendizado para otimização dos novos processos a 
serem realizados. 

Além disso, espera-se que ocorra o desenvolvimento das capacidades de organização da 
informação e tomada de decisão em grupo. Evidentemente, são questões que envolvem muitos 
fatores, mas essa etapa é um exercício para o desenvolvimento dessas habilidades, bem como 
das capacidades de comunicação e argumentação e da interdependência da equipe. 
 
 

7.4.6 Comunicação e reflexão no processo em grupo: considerações 
 
Conforme exposto anteriormente, a comunicação e reflexão no processo criativo em grupo não 
é uma etapa isolada, que ocorre apenas no final do processo, mas são mecanismos acionados 
durante o processo criativo, de acordo com o que foi proposto no framework. Em todas as 
etapas, há momentos de troca entre o grupo, que irá alimentar o pensamento individual e 
gerar a evolução do processo. 

Refletir, comunicar e argumentar sobre as ideias durante o processo criativoRefletir, comunicar e argumentar sobre as ideias durante o processo criativoRefletir, comunicar e argumentar sobre as ideias durante o processo criativoRefletir, comunicar e argumentar sobre as ideias durante o processo criativo é uma 
estratégia fundamental para que seja construído um mindset do projeto, contribuindo não 
apenas para o projeto específico, mas também para a integração e interdependência da equipe. 
A capacidade de argumentação é muito importante para que os designers assumam uma 
postura crítica e desenvolvam a capacidade de narrativa, ou seja, de contextualização e 
atribuição de significados para um ponto de vista. Todos os integrantes devem argumentar 
sobre as ideias geradas, sobretudo quando realizadas em um processo individual e 
posteriormente levadas ao grupo. Essa argumentação e a criação de narrativas, usando 
métodos como Storytelling e Storyboard, por exemplo, serão úteis também para a 
comunicação de conceitos e soluções para o cliente (CUREDALE, 2012a, 2012b; KUMAR, 
2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; van BOEIJEN et al, 2013). 

Também são importantes métodos e ações colaborativas ao longo do processo, por 
exemplo, com a geração de ideias em grupo, a partir da criação de outras ideias sem a 
identificação de quem a originou ou fez determinada alteração, a fim de evitar a autocensura 
e estimular a confiança entre a equipe, nas capacidades uns dos outros. 

As estratégias indicadas ao longo do processo buscam sempre compartilhar a 
informação e mantê-la acessível ao longo do processo, não apenas em meios virtuais, mas 
também no espaço físico. Isso é muito importante para a apreensão dessas informações e para 
a construção dos modelos mentais compartilhados (do conhecimento comum sobre o processo 
e o projeto). 
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Espera-se, com isso, que seja possível auxiliar a construção de um mindset do projeto – 
modelo mental compartilhado entre a equipe -, além da evolução das ideias e perspectivas, 
através de associação de novos conceitos a partir das ideias dos outros, ou da combinação de 
ideias, unindo perspectivas semelhantes. Também espera-se que ocorra a melhoria dos 
processos em grupo, sobretudo de comunicação, colaborando para que todos compreendam a 
mesma mensagem relativa ao projeto, e da interdependência da equipe. Esses foram os 
principais aspectos positivos ressaltados pelos avaliadores a respeito do uso do framework e 
canvas. 
 

7.5 Considerações sobre o framework 
 

A partir da estrutura proposta, acredita-se ter correspondido não apenas às diretrizes 
estabelecidas para as etapas do framework, mas também a muitas das diretrizes relativas aos 
fatores contextuais. Entretanto, é importante considerar que este framework é auxiliar ao 
pensamento por analogias no processo criativo em design, uma parte de um processo mais 
abrangente. Ainda, conforme discutido nesse trabalho, são inúmeros fatores externos que 
influenciam a criatividade de grupos e indivíduos no contexto em que se inserem.  

Dessa forma, os fatores contextuais já apresentados nesse trabalho possuem grande 
relevância no processo criativo. Esses fatores foram aqui retomados (Quadro 47), 
considerando àqueles mais críticos de acordo com a investigação, e inserindo as diretrizes 
finais como recomendações para os fatores correspondentes, quando o caso. 
 
Quadro 47: Diretrizes relativas aos fatores contextuais (Continua). 
 

Fatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a Criatividade    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    

Fatores Fatores Fatores Fatores 
ContextuaisContextuaisContextuaisContextuais    

Motivação 

Tarefa/atividade (desafiadora e 
adequada) 

 

Tempo adequado para a 
realização da tarefa 

 

Recursos disponíveis 
(financeiros, materiais, 
humanos) 

 

Informação 

Incentivar o uso do 
espaço de trabalho 
para visualizar e 
compartilhar ideias e 
o contexto do projeto. 
 
Incentivar a busca de 
informação com 
diferentes 
fontes/públicos. 

Práticas de gestão e liderança: 
comunicação aberta, 
reconhecimento, avaliação 
construtiva, liberdade, 
objetivos claros, feedback, 
ressaltar competências 
individuais, orientação a 
assumir riscos. 

Integrar o cliente no 
processo, para 
fomentar a confiança 
do cliente no designer, 
em seu papel 
estratégico, e não 
apenas operacional. 
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Quadro 47: Diretrizes relativas aos fatores contextuais (Continuação). 

 
Fatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a Criatividade    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    

GrupoGrupoGrupoGrupo    

Características Diversidade 

Favorecer o somatório 
de competências, 
habilidades e 
diversidade de 
interesses pessoais na 
formação da equipe 

Interdependência e 
confiança entre a 
equipe 

- 

Auxiliar o 
engajamento, 
sobretudo, de novos 
integrantes no 
processo criativo e 
projetual do grupo 

Modelos mentais 
compartilhados 

Conhecimento sobre a 
atividade/tarefa/projeto 

Incentivar o uso do 
espaço de trabalho 
para visualizar e 
compartilhar ideias e 
o contexto do projeto. 
 
Incentivar o trabalho 
colaborativo. 

Processo 

Comunicação - 

Criar meios e 
ferramentas que 
facilitem a 
comunicação entre a 
equipe durante o 
processo de projeto 

Motivação 
Integração, confiança e 
automotivação para o trabalho 
em equipe 

 

IndivíduoIndivíduoIndivíduoIndivíduo    

Características 
essenciais 

Fluência, flexibilidade, 
originalidade e capacidade de 
elaboração de ideias. 

Demonstrar e buscar 
diferentes 
possibilidades para 
um mesmo objetivo, 
pois não há uma única 
solução (exercitar a 
fluência e 
flexibilidade). 

Inteligência| 
Habilidades Cognitivas 

Capacidade de resolução de 
problemas (analítica); tomada 
de decisão; 
processamento/organização da 
informação. 

Incentivar a 
imaginação e 
abstração. 
Fornecer meios que 
auxiliem a 
organização da 
informação. 
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Quadro 47: Diretrizes relativas aos fatores contextuais (Continuação). 

 
Fatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a CriatividadeFatores que influenciam a Criatividade    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    

IndivíduoIndivíduoIndivíduoIndivíduo    

Habilidades 
Criativas/Processuais 

Estratégias para a geração de 
ideias; estilo cognitivo e de 
trabalho. 

Facilitar a 
organização do 
conhecimento 
processual. 
 
Demonstrar a 
diversidade de 
métodos e técnicas 
existentes e clarificar 
seu potencial. 

Conhecimento e 
Experiência 

Repertório 

Incentivar a pesquisa 
contínua de 
referências (físicas e 
digitais). 
É importante que essa 
busca de referencial 
seja realizada 
independentemente 
de um projeto, 
conforme identificado 
nas entrevistas, 
construindo 
bibliotecas físicas e 
digitais, além de 
classificar e 
compartilhar essas 
referências como um 
recurso para o 
repertório individual e 
do grupo de trabalho. 
 

Motivação Intrínseca 

Concentração; disposição ao 
risco; sentimento de 
valorização; experiência e 
conhecimento; positividade e 
autodeterminação. 

 

 
 

Sendo assim, é importante considerar que todos esses fatores influenciarão o sucesso 
das estratégias sugeridas no processo criativo. 

A respeito da estrutura do framework, sua utilização pode ser adaptada de acordo com 
a experiência dos designers e a complexidade do projeto, sendo que as etapas podem ser 
simplificadas, selecionando as ações e recomendações que forem pertinentes ao momento do 
processo. Por exemplo, nem todos os experimentos sugeridos na etapa 2 precisam ser 
adotados, se houver restrição de tempo para sua realização, mas a partir do conjunto de 
possibilidades os designers podem adotar alguns recursos para buscar a criação de novos 
temas associados ao projeto.  

Grande parte das ações de cada estratégia foram pensadas para serem realizadas em 
grupo. Entretanto, conforme a necessidade da equipe, se algumas ações previstas em grupo 
forem realizadas individualmente, é importante, ao final de cada etapa, que as ideias sejam 
expostas no espaço físico, compartilhadas e que haja a comunicação entre a equipe, 
exercitando a argumentação, a narrativa, a tradução de linguagens e a reflexão entre o grupo. 
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Assim como os momentos de reflexão, é fundamental que exista tempo de incubação ao 
longo do processo, entre as principais etapas. O momento a ocorrer dependerá do andamento 
do processo e é difícil prever quando isso acontecerá. Depende das fases em que a equipe não 
conseguir evoluir, em que a fluência não esteja ocorrendo. E isso pode ser para a criação de 
novos temas, entre esses e as analogias, para a criação das analogias ou entre essas e a 
elaboração das ideias. Quando isso acontecer, é importante que o grupo se distancie do projeto 
e busque atividades nesse período que possam abastecer seu repertório de referências, 
independentemente da situação projetual em questão. 

É relevante também visualizar as informações e ideias em conjunto, a fim de perceber o 
todo associado ao projeto e facilitar comparações e associações, o que se torna difícil no espaço 
virtual. Contudo, é evidente que, principalmente para pesquisa, organização e 
compartilhamento de estímulos externos e informações, o ambiente virtual é um facilitador. 
Apenas não se deve excluir a troca e compartilhamento entre a equipe no espaço físico. 

Esta troca também deve ocorrer entre a equipe e o cliente, conforme proposto no 
framework. Outros momentos ao longo do processo podem ocorrer em colaboração entre as 
partes, se possível. A indicação foi para o momento mais crucial, para a compreensão do 
universo no qual a solução deverá se inserir. Entretanto, sabe-se que essa troca pode não 
ocorrer, apesar das estratégias terem sido pensadas de forma a facilitar o processo. Neste caso, 
equipe poderá passar para a fase seguinte do framework, utilizando apenas as informações 
que possui, de acordo com a sua interpretação, para (1.2) buscar os temas associados ao buscar os temas associados ao buscar os temas associados ao buscar os temas associados ao 
projeto com o cliente e com demais projeto com o cliente e com demais projeto com o cliente e com demais projeto com o cliente e com demais stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders....    

Como o framework possui uma estrutura flexível. A aplicação ou não das etapas foi 
exemplificada no Quadro 48. 

A coleta de dados realizada nessa investigação mostrou que, além da influência dos 
fatores críticos ao sucesso do processo criativo, como a comunicação entre cliente e equipe, o 
repertório individual, a diversidade e interdependência do grupo, a informação disponível, 
para citar os principais, a lacuna no processo não está em criar conexões entre ideias e 
referências próximas ao contexto da situação projetual, mas em trazer para esse frame do 
projeto associações mais distantes e destas estabelecer conexões que gerem novas soluções. 

Por isso, o framework, além de centrar-se no pensamento por analogias, foi direcionado 
para as analogias com relações estruturais, profundas, entre os domínios associados à situação 
projetual e àqueles relativos à solução, buscando fontes que sejam distantes do espaço do 
problema. 

Além disso, verificou-se que, mais do que o momento específico de criação de analogias, 
o que se mostrou central foi a criação de novos temas, novos discursos, buscando justamente 
estes domínios diferentes da situação projetual, através de categorias que estabeleçam algum 
tipo de relação, ligadas mais a significados, valores e emoções, do que a atributos perceptíveis. 
Se esse mapeamento semântico permitir a expansão do espaço da solução e se a capacidade de 
percepção e tradução (entre linguagens plásticas e verbais, por exemplo) dos indivíduos forem 
exercitadas, acredita-se que as analogias estruturais ocorrerão mais facilmente. 

Outro aspecto importante do framework é demonstrar o momento e para que finalidade 
adotar essas referências (estímulos externos). A busca de referências é algo comum em 
qualquer projeto. Entretanto, é importante identificar os tipos de estímulos que podem ser 
buscados, o momento de aplicá-los (por exemplo, no caso de similares) e para que propósito, 
pois podem ser úteis não apenas para gerar ideias (analogias), mas também para definir novos 
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temas, redefinir a situação problemática, para auxiliar os processos de comunicação entre a 
equipe e com o cliente, e a traduzir linguagens no processo criativo. 
    

Quadro 48: Aplicação das etapas do framework 

 
Etapa  Aplicada Não aplicada 
Etapa 1 Quando o framework for utilizado 

desde o início do processo de design. 
 
Pode ser realizada parcialmente, se não 
for possível obter as referências do 
cliente, por exemplo (estratégia 1.2). 

Quando o framework for adotado após as 
fases destinadas à pesquisa, coleta de 
dados e análises no projeto. Em geral, 
quando as equipes já possuem 
metodologias bem estruturadas para seu 
processo de design. Neste caso, as 
informações obtidas podem ser 
resgatadas no canvas e o as estratégias 
do framework podem ser adotadas a 
partir da etapa 2. 
 

Etapa 2 É a etapa fundamental do framework, 
que permitirá a identificação de novos 
temas para o projeto, para a posterior 
criação de analogias. 
Todas as estratégias devem ser 
adotadas, mas as ações podem ser 
readequadas ao tempo disponível da 
equipe. 
    

    

Etapa 3 Para a etapa correspondente à criação 
de analogias recomenda-se a realização 
de todas as ações indicadas. 
 

    

Etapa 4 Recomenda-se sua aplicação quando o 
conceito gerado a partir das analogias 
precisar ser elaborado para atender ao 
valor que se deseja entregar. 

Poderá ser suprimida caso o conceito 
gerado diretamente das analogias na 
etapa anterior esteja adequado para 
atender ao valor que se deseja entregar. 
    

Etapa 5 A verificação deve ser realizada, 
partindo tanto do resultado da etapa 4, 
na sequência indicada, ou da etapa 3, 
caso a etapa 4 tenha sido suprimida. 
 

    

 
Outra questão importante identificada é a capacidade de tradução de linguagens. De 

modo geral, as fontes de inspiração também auxiliam a tradução, pois estímulos como 
audiovisuais, sonoros, ou mesmo tridimensionais, acabarão sendo traduzidos em verbais ou 
pictóricos no processo, ainda que a solução final seja um audiovisual ou um produto físico, 
exercitando também diferentes capacidades de representação.  

A respeito dos métodos e técnicas, cabe ponderar que foram indicados como uma 
possibilidade, apresentando seus princípios (por exemplo, gerar ideias progressivamente) e, 
assim, a equipe pode escolher aqueles que melhor se adaptam, conhecendo os mecanismos 
que devem estar presentes no método para o momento determinado do processo criativo. 

Dessa forma, os métodos e técnicas indicados no framework podem ser considerados 
como exemplos para a finalidade desejada. Diante das diversas obras que reúnem métodos de 
design, também não se considerou necessário explicar cada método sugerido, mas apontou-se 
as referências que podem ser consultadas para tanto. Além disso, foi organizado um glossário 
neste trabalho, que pode ser útil para uma primeira consulta sobre o método indicado. 
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Por fim, um dos principais propósitos do framework é o auxílio ao processo em grupo, 
com a criação de modelos mentais compartilhados, a troca de informações e ideias e a 
comunicação entre a equipe. Por isso, a visualização e compartilhamento do que é gerado no 
processo – informações, fontes de inspiração, ideias – foi um aspecto enfatizado em todas as 
etapas. Para facilitar esse processo em situações de projeto, desenhou-se um canvas, conforme 
comentado anteriormente, que foi avaliado nos workshops e identificado como uma 
ferramenta útil e importante para auxiliar o processo em grupo. De acordo com as sugestões 
dos avaliadores, a primeira versão do canvas foi também aprimorada, resultando no 
instrumento detalhado a seguir. 
 

7.6 Canvas para auxiliar o pensamento analógico no processo criativo projetual 
 
Conforme explicado anteriormente, o canvas mostrou-se uma ferramenta adequada às 
diretrizes e etapas do framework conceitual, além de ser acessível para reprodução e de fácil 
aplicação em projetos de design. 

Para a construção do canvas, foram adotadas as referências: 

• Para sua estrutura, incluindo questões-chave, métodos e instrumentos 
sugeridos, referências de outras ferramentas similares e toolkits (DE LILLE, 
2014; OSTERWALDER, PIGNEUR, 2013; OSTERWALDER et al, 2015; VAN 
WULFEN, 2013) 

• Para os métodos e outras referências para constituírem o corpo de instrumentos 
e recomendações, incluindo também as técnicas para a etapa de 
experimentação, que deu origem ao protótipo do jogo como ferramenta auxiliar 
(JARDI, 2015; JENNY, 2014; KUMAR, 2013; CUREDALE, 2012a; 2012b; 
MARTIN, HANINGTON, 2012; TSCHIMMEL, 2011; van BOEIJEN et al, 
2013), além dos demais referenciais teóricos desta tese. 

Assim, o canvas foi construído a partir do framework, especificamente para as etapas 
de: (0) identificação da essência do projeto e valor a ser entregue; (1) construção do framework 
inicial do projeto; (2) busca de novos temas associados ao projeto; e (3) criação de analogias. 
As etapas seguintes, de (4) elaboração de ideias e (5) verificação das ideias e analogias, valem-
se do que foi inserido no canvas, mas disso partem para a elaboração das analogias, o 
desenvolvimento dos conceitos e, por fim, retoma-se o canvas para verificar o que foi gerado 
de acordo com o que estava relacionado no canvas. 

Por fim, o canvas foi composto por dois quadros, um com as temáticas associadas ao 
projeto e o outro para as analogias criadas a partir desses temas. Além disso, apresentam-se 
as questões chave, os métodos e instrumentos auxiliares que podem facilitar o seu uso. 
Evidentemente, o quadro em si é apenas um meio para dispor, organizar e analisar o que nele 
será inserido e, portanto, esse conjunto de recomendações é que de fato irá auxiliar o processo 
criativo nos grupos de projeto. 
 
 

7.6.1 Desenho do canvas 
 
A seguir, apresentam-se as etapas para a utilização do canvas, que foram descritas em uma 
linguagem pessoal, visando a sua aplicação em grupos de projeto. O propósito é que essas 
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recomendações possam servir como um guia de uso para o canvas, cujo template poderá ser 
impresso para aplicação nos projetos e preenchido, preferencialmente, utilizando post-its e 
inserindo as fontes de referências e ideias de modo que possam ser realocadas e modificadas 
quando necessário. 

 
 

COMEÇOCOMEÇOCOMEÇOCOMEÇO::::    reúna a equipe e...reúna a equipe e...reúna a equipe e...reúna a equipe e...    

DEFINA A ESSDEFINA A ESSDEFINA A ESSDEFINA A ESSÊNCIA ÊNCIA ÊNCIA ÊNCIA DO PROJETODO PROJETODO PROJETODO PROJETO    
A partir dos primeiros inputs do projeto, como o briefing do cliente, a detecção de uma 

oportunidade ou as informações iniciais obtidas, defina a essência do projeto e o valor 

que se deseja entregar. 

 

O tipo de solução, que normalmente parte do briefing, como a criação de uma marca 

gráfica, de um conjunto de embalagens, ou de um produto físico, por exemplo, é apenas 

um gatilho inicial, pois dependendo do processo e da abertura do cliente, pode ser 

encontrado outro tipo de solução para entregar o valor que se deseja. A essência é o 

propósito do projeto. Escreva-o em uma frase ou em palavras-chave que o resumam. 

 

Questões-chave: 

Qual é o tipo de solução que o cliente deseja entregar? 

O que se espera obter com essa solução? 

(O real objetivo, por exemplo, não é a marca gráfica, mas a comunicação do seu negócio para 

determinados públicos). 

O que se espera que seja percebido nessa solução? 

Que pessoas, objetos, ambientes, mensagens e serviços estão associados ao objetivo do 

projeto? 

 

DEDEDEDESCREVASCREVASCREVASCREVA    OOOO    VALOR QUE SE DESEJA ENTREGARVALOR QUE SE DESEJA ENTREGARVALOR QUE SE DESEJA ENTREGARVALOR QUE SE DESEJA ENTREGAR    
O valor define os benefícios, os atributos que podem satisfazer as necessidades das 

pessoas às quais o projeto se destina, o resultado esperado com a solução do projeto. 

Descreva em uma frase ou palavras-chave. 

 

Questões-chave 

Que necessidades ou expectativas serão satisfeitas com a solução do projeto? 

Que problemas a solução ajudará a resolver?  

Que benefícios as pessoas obterão com essa solução? 

 

Observações: 

Essa situação poderá ser redefinida ao longo do processo, o que é característico em 

problemas indeterminados no design.  

As questões-chave tem por objetivo auxiliar o uso do canvas desde o início de um 

projeto. Porém, se a sua adoção ocorrer após as fases de pesquisa, identificação de 

necessidades dos públicos envolvidos, análises, etc., o valor a ser entregue poderá já 

estar definido, e servirá para gerar os conceitos associados. Também pode-se iniciar o 

canvas quando já houver um conceito central no projeto, que define o valor, e o 
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framework será adotado para criar o conceito visual do projeto, ou as ideias formais, 

por exemplo. 

 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
DEFINA OS TEMAS CENTRAIS ASSOCIADOSDEFINA OS TEMAS CENTRAIS ASSOCIADOSDEFINA OS TEMAS CENTRAIS ASSOCIADOSDEFINA OS TEMAS CENTRAIS ASSOCIADOS    AO PROJETOAO PROJETOAO PROJETOAO PROJETO 

Em grupo, inicie a busca pelos temas relacionados ao projeto (1.1). 

 

OBJETIVO: 

Resgatar o conhecimento individual para o projeto e compartilhá-lo no grupo como 

gatilhos para a definição dos temas associados à essência do projeto e ao valor a ser 

entregue. 

 

Buscar os discursos, traduzidos aqui como temas, que se referem a áreas de 

conhecimento, assuntos ou valores para as pessoas envolvidas no projeto, 

relacionados à essência do projeto, proximamente ou não (por exemplo, ergonomia e 

desporto; esportes radicais, práticas ao ar livre, natureza; liberdade, aventura, bem-

estar) a partir da perspectiva da equipe, do cliente e demais públicos relacionados ao 

projeto. 

 

Discutir a essência do projeto e o valor a ser entregue entre a equipe e solicitar que 

todos os integrantes exponham o que já sabem a respeito, traduzindo em frases ou 

palavras-chave que definam essas temáticas associadas, a partir dos seguintes 

quadrantes: 

 

 

1.1) O QUE SABEMOS SOBRE ISSO? 

 

Questões-chave: 

O que já sabemos sobre esse tipo de negócio/solução/de situação projetual? 

O que já vimos a respeito? (Pessoas, objetos, serviços, ambientes, mensagens relacionadas) 

Importante: não devem ser inseridos produtos ou serviços similares neste momento. 

O que funcionou nisso que já vimos? Quais os benefícios/aspectos positivos? 

Que áreas de conhecimento ou fatores relacionados ao design estão envolvidos nessa 

solução/essência da situação? 

Que outros campos do conhecimento, além da área do design, se relacionam com a essência 

ou o valor do projeto? 

 

... E O QUE ACREDITAMOS QUE PODERÁ TER RELAÇÃO COM A SOLUÇÃO? 

As questões anteriores tendem a gerar temáticas mais proximamente relacionadas à 

situação do projeto. A fim de encontrar temáticas mais distantes, que partam também 

do conhecimento existente e da troca entre o grupo, sugere-se buscar estímulos 

externos (fontes de inspiração) como gatilhos. 
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Como? 

• Realizar uma busca ativa, individual, de fontes de inspiração, partindo apenas 

do valor a ser entregue como referência. 

• Restringir a busca de similares. 

• Cada indivíduo deve pesquisar ao menos 2 tipos de representação diferentes 

(como textos, áudios, audiovisuais, objetos e imagens). 

• As fontes de inspiração devem incluir áreas diferentes daquela relacionada à 

essência da situação (por exemplo, se a área do cliente/projeto é gastronomia, 

buscar referências da arte, natureza, dentre outros). 

 

Após a pesquisa, os indivíduos devem compartilhar as fontes de inspiração em uma 

nova rodada entre o grupo, incorporá-las ao canvas em sua íntegra ou em parte, ou 

traduzi-las em palavras-chave ou outro tipo de linguagem para representar os temas. 

 

Observações: 

É importante que cada designer tenha tempo para formular seu frame mental a 

respeito da essência do projeto, para então compartilhar seu conhecimento com o 

grupo. Por isso, a equipe pode receber essa essência através de um e-mail e buscar 

estímulos externos associados para pesquisarem individualmente e, após, 

fomentarem o processo em grupo. 

 

 

1.2) O QUE O CLIENTE DIZ? 

 

Identificar os valores que percebem e o universo desejado para o projeto, o contexto 

no qual deve se inserir ou possui relações. 

 

Como? 

Propor ao cliente uma busca ativa de fontes de inspiração. Pode ser realizada através 

de meios virtuais, solicitando ao cliente que responda às questões-chave e envie as 

fontes de inspiração. 

 

Questões-chave para o cliente: 

O que espera que as pessoas percebam com o resultado do projeto? 

O que espera sentir quando experimentar esse resultado? 

Que necessidades vamos satisfazer? 

Porque as outras pessoas gostariam de usufruir desse resultado? 

 

Questões para realizar a pesquisa de fontes de inspiração: 

Como seria o ambiente, o aroma, o sabor, a textura, as cores, ou os objetos que poderiam 

representar o contexto no qual espera que essa solução se insira? Que transmitam os 

mesmos significados do que espera transmitir com o projeto? 

 

Que referências das artes (plásticas, fotografia, cinema, literatura, música ou outras formas 

de expressão), natureza ou do “mundo construído” você escolheria para definir ou inspirar o 

resultado que espera obter? 
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Que outras áreas de conhecimento, ou assuntos, você se interessa e encontra relações com 

o que deseja obter com a sua solução? 

 

Para responder a essas questões, encontre imagens (fotografias, desenhos), textos 

(técnicos, informativos ou de literatura), palavras-chave, objetos, músicas/sons e/ou 

vídeos que possam traduzi-las. 

Não é necessário responder a todas, mas ao menos uma, através dessa pesquisa de 

referências. 

Não busque concorrentes ou produtos/serviços similares. 

 

 

... E QUE OS OUTROS PÚBLICOS DIZEM? 

Identificar os valores que percebem, seus desejos e expectativas, incluindo a 

perspectiva dos stakeholders para os temas associados ao projeto. 

 

Como? 

Trazer as informações para o canvas obtidas no processo de design, em fases de 

imersão, pesquisas e análises, por meio de métodos e técnicas centrados no usuário e 

de análise do contexto. 

 

MÉTODOS SUGERIDOS PARA USO NA COLETA COM STAKEHOLDERS 

Picture cards - Storytelling - Diary Studies - Colagens (A) (E) 

Image sorting - User pictures Interview (B) 

 

 

De posse dessas informações, transforme-as em temas – em palavras-chave, por 

exemplo – que sejam dispostos em conjunto com os demais – de origem do cliente e do 

conhecimento da equipe. 

 

 

1.3) QUE CATEGORIAS DEFINIMOS? 

RELACIONE OS TEMAS ENCONTRADOS E DEFINA CATEGORIASRELACIONE OS TEMAS ENCONTRADOS E DEFINA CATEGORIASRELACIONE OS TEMAS ENCONTRADOS E DEFINA CATEGORIASRELACIONE OS TEMAS ENCONTRADOS E DEFINA CATEGORIAS    

 

Como? 

Compartilhar entre o grupo e estabeleça relações (ligações) entre os temas 

encontrados através do conhecimento da equipe, do cliente e demais públicos. 

 

Definir os temas associados em palavras-chave ou com a adoção das fontes de 

inspiração (imagens, textos, ou outros). Defina, assim, os temas e fontes de inspiração 

que se mantém no projeto, priorizando as mais distantes do contexto do projeto e os 

diferentes tipos de representação (se foram trazidas imagens, objetos, textos, 

mantenha-os nesse mapeamento). 

 

Iniciar as relações pelos discursos mais proximamente relacionados à essência do 

projeto e ao valor, para estabelecer relações, e destes conecte aqueles mais distantes. 
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Encontrar as categorias principais que esses temas se inserem (por exemplo, 

alimentação natural, orgânicos e esportes ao ar livre, podem ser relacionados em 

saúde). É possível criar novas categorias e temáticas nesse processo. 

 

 

 

Se necessário, esse processo pode ser realizado fora do canvas, em um mapa mental ou 

conceitual e, posteriormente, levar às categorias selecionadas novamente ao canvas. 

 

MÉTODOS PARA AUXILIAR A ENCONTRAR TEMAS ASSOCIADOS 

Brainstorming - Brainstorming visual - Brainwriting - Brainstorming sensorial - 

635 Method - AOKI – KJ-Method (C) (D) (E) 

 

MÉTODOS PARA AUXILIAR O MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO DAS 

CATEGORIAS 

Mapa Mental - Mapa Conceitual - Diagrama de Afinidades (A) (B) (C) (E) 

    

    

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
ENCONTRE NOVOS TEMAS ASSOCIADOS AO PROJETOENCONTRE NOVOS TEMAS ASSOCIADOS AO PROJETOENCONTRE NOVOS TEMAS ASSOCIADOS AO PROJETOENCONTRE NOVOS TEMAS ASSOCIADOS AO PROJETO 

 

A partir das categorias definidas e dos principais temas encontrados, criar novos 

temas, procurando relações mais distantes da essência do projeto, a partir da busca de 

novas fontes de inspiração, da experimentação, do acaso e da confrontação semântica. 

 

 

2.1) QUE OUTRAS FONTES DE INSPIRAÇÃO ASSOCIAMOS? 

 

Realizar uma busca de novas fontes de inspiração a partir das palavras-chave das 

categorias e temas já associados ao projeto. 

• Mantenha o foco da busca em diferentes tipos de representação (imagens, 

textos, objetos, áudios, audiovisuais, etc.) e que sejam de diferentes áreas em 

relação à essência do projeto, buscando fontes de inspiração mais abstratas. 

• Similares não estão restritos nesse momento, a fim de conhecer o contexto e 

procurar caminhos que ainda não tenham sido percorridos. Neste caso, é 

importante analisar o que funcionou ou não, qual o princípio que o torna uma 

referência e a partir disso transformá-la em um gatilho para algo novo. 

• Além das palavras-chave do projeto, busque relações e fontes de inspiração a 

partir de ao menos uma área de seu interesse pessoal, a fim de encontrar 

outros temas de áreas distintas. 
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Observações: 

Podem ser realizadas buscas individuais e depois a troca entre o grupo, ou realizar essa 

etapa coletivamente, em uma reunião. 

Ferramentas digitais para a pesquisa, organização e compartilhamento de algumas 

referências entre o grupo podem ser utilizadas. 

 

MÉTODOS PARA COMPARTILHAR, ORGANIZAR E RELACIONAR OS 

NOVOS ESTÍMULOS/FONTES DE INSPIRAÇÃO 

Moodboard - Painéis Semânticos – Colagens 

Image Board - Storyboard (A) (C) (D) (E) 

 

 

2.2) QUE TEMÁTICAS E IDEIAS ENCONTRAMOS A PARTIR DA 

EXPERIMENTAÇÃO? 

 

Realizar experimentos com materiais e técnicas bidimensionais e tridimensionais, 

recursos linguísticos, estratégias compositivas (retórica visual), princípios de solução, 

e técnicas que trabalhem como improviso, acaso e imaginação, a fim de observar 

detalhes que possam ser traduzidos em algo relevante para a situação problemática. 

• É possível escolher determinadas técnicas e recursos acima e relacioná-las às 

palavras-chave, às fontes de inspiração ou à essência do projeto para gerar os 

experimentos (por exemplo, utilizar aquarela – materiais e técnicas – ou ironia 

– retórica visual – para criar representações para o termo “leveza”) 

 

Buscar novas áreas de conhecimento, aleatoriamente, e criar relações forçadas com 

as temáticas existentes. Por exemplo, como o termo “leveza” poderia ser associado 

com algo da matemática, da física ou da biologia. 

 

O propósito não é encontrar uma solução direta, mas um detalhe que possa ser 

percebido e relacionado como um novo gatilho para o projeto. 

 

FERRAMENTAS 

Dispor de um conjunto dos tipos de experimentos possíveis (categorias - como 

recursos linguísticos e retórica visual - e exemplos para cada categoria) e áreas de 

conhecimento, como possibilidades para que o grupo possa visualizar o que 

podem realizar e obter um gatilho inicial. 

• Os recursos/técnicas podem ser sorteados, definidos 

aleatoriamente, ou então escolhidos pelos participantes. 

• É possível realizar combinações entre recursos e entre estes e 

fontes de inspiração ou áreas de conhecimento. 

• Ao final, os resultados dos experimentos devem ser relacionado 

às temáticas e essência do projeto. 

JOGO PARA ANALOGIAS 
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MÉTODOS PARA AUXILIAR A CRIAÇÃO DE NOVAS TEMÁTICAS 

Métodos de geração livre de ideias. Por exemplo, para descobrir relações 

com as áreas de conhecimento através das relações forçadas. 

Brainstorming – Brainst. Visual – Brainwriting – KJMethod (C) (D) 

 

MÉTODOS PARA A GERAÇÃO COLABORATIVA 

Por exemplo, a partir de um experimento, o outro integrante pode gerar uma 

nova ideia. 

635 Method – C-Sketch (C) (D) 

 

 

 

2.3) E POR FIM, QUE RELAÇÕES TEMÁTICAS ESTABELECEMOS? 

 

Compartilhar os resultados das atividades anteriores entre a equipe e relacionar os 

temas, categorias e fontes de inspiração existentes no canvas com: 

• as novas fontes de inspiração pesquisadas a partir das palavras-chave e áreas 

de interesse pessoal; 

• os experimentos gerados; 

• as relações forçadas com outras áreas de conhecimento. 

 

Organizar e hierarquizar as temáticas e ideias mais relevantes para o projeto, 

mantendo no canvas as palavras-chave, fontes de inspiração e resultados dos 

experimentos que: 

• Priorizem as relações mais distantes (de outros contextos) e com fontes de 

inspiração mais abstratas (uma referência simbólica, e não um similar, por 

exemplo) para a posterior criação de analogias. 

• Outros critérios para a hierarquização são: a associação com o que foi exposto 

pelo cliente; a relevância para o que foi obtido de outros públicos, e a 

originalidade (no sentido de novidade). 

 

MÉTODOS PARA REALIZAR O MAPEAMENTO SEMÂNTICO E 

HIERARQUIZAÇÃO 

Mapa Mental – Mapa Conceitual – Diagrama de Afinidades (A) (B) (C) (E) 

Métodos para seleção subjetiva, a partir da votação dos integrantes da equipe: 

Dot Voting (C) 

 
Observação: 

O tópico (2.3) não possui um quadrante específico no Canvas. O objetivo é que a partir 

de todos os demais, os temas, categorias, fontes de inspiração e ideias sejam 

relacionadas e selecionadas a partir dos demais quadrantes, e então mantidas àquelas 

que seguirão no processo para a criação de analogias. 

Ao final desta fase, o primeiro quadro estará completo para dar sequência à criação 

de analogias. 
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CRIE ANALOGIASCRIE ANALOGIASCRIE ANALOGIASCRIE ANALOGIAS 

Explorar as categorias, temas, fontes de inspiração e ideias quanto às relações de 

similaridades que possuem entre si e com a essência do projeto. Crie as analogias com 

foco entre fontes e temas de outras áreas, distantes do contexto do problema, ou da 

essência do projeto. 

 

 

3.1) QUE RELAÇÕES DE SIMILARIDADE PODEMOS ESTABELECER? 

 

Buscar similaridades entre (a) os temas definidos e (b) entre os temas e fontes de 

inspiração associadas ao projeto. 

 

Como? 

Buscar primeiro associações de semelhança: entre significados, conceitos, valores e 

emoções, ou entre princípios de configuração, funcionalidade e linguagem. 

Apenas depois tente buscar relações superficiais, através da associação de atributos 

perceptivos, como cores, formas, texturas, materiais, etc. 

 

Questões-chave: 

Que detalhes podemos transferir para o projeto a partir dos temas, ideias e fontes de 

inspiração definidos anteriormente? 

Que relações de semelhança é possível estabelecer, através de: significados (aspectos 

conceituais, simbólicos, sensoriais), valores e emoções? 

Que relações de semelhança é possível estabelecer através de princípios, funcionais, de 

configuração, visuais ou de linguagem? 

Que associações superficiais podemos estabelecer, através de atributos perceptivos, como 

cores, formas e configurações, texturas, materiais? 

 

 

3.2) COMO É POSSÍVEL APLICAR AS FONTES DE INSPIRAÇÃO? 

 

Criar associações entre as fontes de inspiração, ideias e/ou experimentos e à essência 

do projeto a partir da sua aplicação. 

 

Questões-chave: 

Como é possível aplicar as fonte de inspiração, ideia e/ou experimento, associando-as à 

essência do projeto? 

• Por transposição, aplicando-a(o) integralmente ou alguns de seus princípios 

• Por simplificação ou modificação para gerar algo novo 

• Por associação (com outras fontes) 
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3.3) QUE TIPOS DE ANALOGIAS PODEM SER CRIADAS? 

 

Criar associações entre as fontes de inspiração, ideias e/ou experimentos e à essência 

do projeto a partir dos tipos de analogias (Gordon, 1961; Kumar, 2013): 

  

• Pessoal 

Identificação do indivíduo com os elementos do problema-solução, 

estabelecendo relações através do repertório e das características da pessoa. 

Se eu fosse essa solução, ou essa essência da situação como resolveria a entrega do 

valor do projeto? 

O que já fiz, vi, senti ou tive que poderia se relacionar com a essência do projeto? 

 

• Direta 

Relação de conceitos entre a essência do projeto e coisas existentes no 

mundo real. Exemplos mais comuns partem da biomimética. 

Além das fontes de inspiração adotadas, existem outras coisas no mundo real que 

podemos associar? (Buscar nas categorias e áreas de conhecimento) 

 

• Simbólica 

Relação de conceitos entre a essência do projeto e elementos simbólicos, ou 

seja, cujo significado não deriva de uma interpretação lógica, mas de uma 

atribuição cultural, que depende de um aprendizado sobre o que a 

representação significa. Por exemplo, uma pomba pode ser utilizada não como 

referência para animais, mas por simbolizar a paz. É inspirada em metáforas 

poéticas. 

Que outros significados, além da representação literal, as fontes de inspiração 

podem ter? 

 

• Fantasia 

Relação de conceitos entre a essência do projeto e coisas que só existem no 

imaginário, baseado em desejos e sonhos. Pode estimular a criação de outros 

tipos de analogias posteriormente. 

Pense, fora do mundo real, a partir das fontes de inspiração e das temáticas 

definidas, como é possível associá-las, entre si ou com outras coisas, gerando ideias 

para meios, objetos, circunstâncias que não existem na realidade. Não censure. Use 

a imaginação. 

Após, busque os princípios na solução fantasiosa para encontrar outros tipos de 

analogias. 

 

 

3.4) É POSSÍVEL CRIAR NOVAS ASSOCIAÇÕES? 

Também podem ser buscadas associações entre as fontes de inspiração, os temas e a 

essência do projeto através de: 

• Relações Forçadas entre as fontes de inspiração que não possuem conexão 

aparente 
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• Relações de ambiguidade (procurar outros significados que a mesma 

referência pode ter, ou outras referências que tenham o mesmo 

293ignificado) 

• Buscar affordances, procurando os padrões, as formas que um objeto 

comunica seu uso, sua função às pessoas em fontes de inspiração que tragam 

novas possibilidades. 

 

Observações: 

Utilizar as fontes de inspiração e gerar as ideias em recursos físicos que permitam a 

visualização do conjunto de analogias criadas entre o grupo, para serem inseridas no 

canvas, compartilhadas e para que funcionem como gatilhos para novas analogias e 

geração de ideias. 

Não é necessário gerar todas as possibilidades sugeridas, são indicações para expandir 

o processo, conforme a necessidade. Deve-se priorizar as analogias com associações 

entre significados e entre domínios distintos. 

 

MÉTODOS PARA GERAR IDEIAS PROGRESSIVAMENTE, EM COLABORAÇÃO 

635 Method – C-Sketch (C) (D) 

JOGO PARA ANANALOGIAS 

 

 

PARA CONSULTA SOBRE OS MÉTODOS INDICADOS: 

(A) Universal Methods of Design (Martin, Hanington, 2012) 

(B) 101 Design Methods (Kumar, 2013) 

(C) Design Methods 1; Design Methods 2 (CUREDALE, 2012) 

(D) Design Methods Toolkit Media Lab Amsterdam 

(http://medialabamsterdam.com) 

(E) Delft Design Guide (van BOEIJEN et al, 2013) 

 

Ao final do processo, com as analogias geradas, os dois quadros devem ser mantidos 

no processo de projeto para dar continuidade à elaboração das ideias, seleção de 

conceitos e verificação final. 

 

 
O canvas pode ser visualizado nas Figuras 51 e 52. Recomenda-se que o template seja impresso 
em tamanho A0 ou A1. De todo modo, o mapa visual é uma referência, e pode ser utilizado em 
qualquer formato ou mesmo desenhado no próprio espaço físico de trabalho. 

Além do canvas, conforme comentado, desenvolveu-se uma primeira versão para um 
jogo que auxilie sobretudo a fase de experimentação no processo, para a criação de analogias. 
Primeiramente, o jogo foi desenvolvido como um recurso para que o grupo visualizasse as 
possibilidades de técnicas, estímulos e áreas de conhecimento para criar associações, e então 
transpor essas fontes através de analogias. 

Com os workshops de avaliação, o jogo foi considerado uma ferramenta útil tanto para 
o contexto prático quanto acadêmico e sua estrutura foi considerada adequada para o 
propósito que se destinava. 
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Sendo assim, o jogo foi aprimorado para ser utilizado como um instrumento prático 
junto ao framework e canvas. Esta tese não tem por objetivo tratar especificamente do 
desenvolvimento de jogos e suas teorias e, portanto, o instrumento desenhado é uma versão 
que poderá ser aperfeiçoada e avaliada em trabalhos futuros. 

É um tipo de ferramenta útil por trabalhar com o desafio, a interação social, a diversão 
e a fantasia, estimulando a imaginação (SHERRY et al, 2003). Para o seu desenvolvimento, 
sobretudo quanto às suas formas de utilização, foram consultadas os procedimentos 
recorrentes em jogos e os tipos de regras que podem ser adotadas (FULLERTON, 2008; 
SCHELL, 2008). 

Dessa forma, foram sugeridas duas possibilidades de uso: uma como um jogo de fato, 
com ações e fases recomendadas, embora não se trabalhe com a competição, mas com a 
colaboração entre os integrantes. Ou seja, não há uma vitória, ou um ponto de chegada, mas 
os participantes podem avaliar as soluções a que chegaram e decidir se continuam a jogar ou 
não. A outra, utilizando o tabuleiro e a cartas como um meio para visualização do conjunto de 
possibilidades para gerar as analogias no projeto, podendo escolher as técnicas e outros 
recursos conforme a necessidade e disponibilidade da equipe. Para este propósito, também 
foram sugeridas algumas formas de utilização. 

As regras e formas de uso encontram-se na Figura 53. 
O jogo é composto por: 

• 1 Tabuleiro 

• Cartas para escrita 

• Cartas com exemplos de técnicas ou recursos para os experimentos 

• Dados 

• Peças para que os jogadores marquem os quadrantes em que se encontram no 
tabuleiro 

O tabuleiro (Figura 54) é composto por 4 categorias principais: (i) tipos de estímulos 
externos/fontes de inspiração que podem ser adotadas; (ii) técnicas e recursos para a 
experimentação (materiais e técnicas bidimensionais e tridimensionais, técnicas ligadas ao 
acaso e improviso, recursos da linguística, retórica visual e princípios de solução) (iii) áreas de 
conhecimento, divididas em dois blocos no tabuleiro, com 6 áreas em cada; (iv) analogias, 
divididas em dois blocos, sendo um com os tipos de analogias (direta, pessoal, simbólica e 
fantasia) e outro com as possibilidades de transposição da fonte de inspiração (simplificação, 
modificação, abstração ou associação), mais dois recursos – affordances e ambiguidades – e 
duas casas com a possibilidade do participante escolher o tipo de analogia que irá realizar, 
optando por uma das casas anteriores. Todas as categorias apresentam 6 divisões no tabuleiro, 
permitindo assim o uso dos dados para a seleção. 
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Figura 51: Canvas – quadro 1 

 
Elaborado pela autora.
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Figura 52: Canvas – quadro 2. 

 
 

Elaborado pela autora.
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Figura 53: regras para o jogo de experimentos e analogias. 

 

Elaborado pela autora.
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Figura 54: tabuleiro para o jogo de experimentos e analogias. 

 

 

Elaborado pela autora.
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O outro recurso importante do jogo é o conjunto de cartas (Figura 55) com exemplos de 

técnicas para os experimentos. Para esta versão, foram desenvolvidos 5 exemplos de cada tipo 

de experimentação, a fim de avaliar a sistemática nos workshops. Entretanto, o propósito é 

que, futuramente, as cartas sejam ampliadas, a fim de que exista um grande número de 

possibilidades para os participantes escolherem. 

 

Figura 55: exemplo das cartas adotadas no jogo. 

 

 
Elaborado pela autora. 

 

 

Como, neste caso, o jogo foi pensado para uso em conjunto com o framework e canvas, 

não é necessário repetir explicações acerca, por exemplo, dos tipos de analogias ou de 

estímulos externos. Contudo, para um propósito futuro, considerando seu uso de forma 

independente, pode ser útil conter cartas com um exemplo para cada quadrante do tabuleiro. 

Pensando nessa possibilidade, foram desenvolvidas também cartas para exemplificar os tipos 

de analogias, utilizadas durante os workshops, evitando, assim, que os designers precisassem 

consultar o material teórico do framework durante o teste do jogo. A Figura 56 apresenta o 

protótipo desenvolvido para o jogo. 

Assim, com base nas avaliações realizadas nos workshops, acredita-se que o canvas e o 

jogo sejam ferramentas que facilitem a aplicação das estratégias do framework em processos 

em gupos de projeto, sobretudo por serem ferramentas visuais, normalmente preferidas pelos 

designers.  

Embora a criação dessas ferramentas não fosse parte dos objetivos da investigação, com 

o desenvolvimento do framework verificou-se a necessidade de obter instrumentos de apoio 

para a sua aplicação.  

Desse modo, com o desenvolvimento do framework conceitual e o desenho das ferramentas 

de apoio, conclui-se essa investigação, cumprindo o objetivo principal delineado no começo 

do trabalho. 
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Figura 56: protótipo do jogo de tabuleiro. 

 

 
Elaborado pela autora. 

 

.
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8. Considerações Finais 
 
 
Esta investigação teve como motivação inicial encontrar meios para auxiliar o processo 
criativo de designers, principalmente aqueles com pouca experiência de projeto. Esta 
motivação partiu tanto de observações empíricas da prática projetual de estudantes de design, 
pela experiência em docência da pesquisadora, quanto de profissionais recém iniciados no 
mercado de trabalho. Embora existam inúmeras técnicas e métodos de criatividade, poucos 
são utilizados efetivamente, por restrições de tempo, falta de conhecimento ou mesmo de 
credibilidade quanto aos seus resultados. 

Por outro lado, profissionais experientes, em geral, são muito eficientes no 
desenvolvimento de seus projetos e acabam realizando seus próprios processos e métodos de 
trabalho. Contudo, esse processo dificilmente é sistematizado, ou mesmo explicitado. É um 
conhecimento tácito, que muitas vezes é perdido com o tempo, ou mesmo com a troca de 
integrantes em uma equipe. 

A partir dessas observações, além da lacuna visualizada pela pesquisadora em sua 
investigação de mestrado quanto à fase de geração de ideias no design – ainda hoje vista como 
uma “caixa preta” em diversos casos – as questões iniciais que culminaram nessa tese 
começaram a ser formuladas, buscando inicialmente compreender como ocorre o processo e 
o pensamento criativo no design, voltando-se para trabalhos em grupos de projeto. 

Assim, três assuntos orientaram o começo da pesquisa: criatividade, processo criativo e 
pensamento criativo, no âmbito do design. Apesar de serem termos utilizados como sinônimos 
em alguns casos, conforme evidenciou-se, são distintos, embora relacionados. Essa 
aparentemente simples distinção exigiu uma extensa revisão de literatura, para compreender 
o que delimita cada termo e como se relacionam. 

Dessa forma, investigar o que a criatividade compreende, não apenas em termos de 
significado ou conceito teórico, mas principalmente as suas dimensões e os fatores que 
interferem, ou se relacionam, a essa capacidade sistêmica foi fundamental para o começo da 
pesquisa. A partir disso, foi possível identificar os fatores relacionados ao indivíduo, e a este 
inserido no contexto social, que afetam o pensamento, o processo e o resultado criativos. Entre 
o indivíduo e o ambiente – organizacional, social – há os grupos, de convívio, de trabalho e, 
neste caso, de projeto, que determinam também a atuação deste indivíduo no processo de 
criação.  

Sintetizar todos estes fatores não é algo simples, pois são muitas as variáveis que se 
relacionam. Entretanto, neste trabalho, procurou-se identificar àqueles mais recorrentes, 
sendo que, para cada campo – indivíduo, grupo ou contexto/ambiente – estes ainda podem ser 
desmembrados em outros fatores, conforme interesse e necessidade. Por exemplo, em relação 
à motivação dos indivíduos há muitas variáveis, como as emoções e sentimentos, aspectos 
apenas brevemente comentados neste trabalho, por não serem foco da investigação, mas que 
podem ser aprofundados em novos estudos. 

Nesse sentido, o capítulo 2 mostrou-se importante por permitir a compreensão das 
dimensões da criatividade e seus fatores de influência, bem como permitir a distinção entre 
esta, o pensamento e o processo criativo, que foram aprofundados posteriormente. 

O pensamento e o processo criativo foram os assuntos centrais desta tese, e de difícil 
separação. Embora o processo criativo seja comumente associado a um processo de fases, 
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como o de design, mais do que isso é também um processo mental, pelo qual diversos 
procedimentos cognitivos são acionados para resgatar conhecimentos na memória, apreender 
novas informações, sensações, analisar e associar dados, imagens mentais e criar então uma 
nova conexão. 

No terceiro capítulo, as abordagens de design foram importantes para compreender os 
tipos de problemas com os quais se lidam no projeto e as estratégias – mentais inclusive – que 
se adotam para solucioná-los. Deste assunto, delimitou-se o paradigma que orientaria a 
investigação – o paradigma da emergência, que reúne aspectos da abordagem da co-evolução 
do problema e solução e da prática-reflexiva. 

A partir disso e com a revisão sobre os tipos de pensamento, adotou-se a teoria que 
posteriormente se tornou uma das bases principais do modelo desenvolvido e da estrutura do 
framework conceitual, que define o pensamento projetual como um tipo de pensamento que 
compreende a indução, dedução e abdução para a criação de frames mentais e de relações 
entre estes para solucionar situações paradoxais, indefinidas, com requisitos ou pontos de vista 
conflitantes. Junto a isso, o conceito de design thinking compartilhado também foi importante 
para a formulação do modelo de processo e pensamento criativo, pois compreende a criação 
destes frames mentais em processos em grupo, pelos quais a troca de ideias irá influenciar o 
pensamento individual. 

Estes conceitos foram delimitando a investigação para o que se tornou o centro do 
estudo: o pensamento por analogias. Muito mais abrangente do que a técnica criativa de 
analogias, essa é uma forma de pensar, que faz parte da síntese enquanto um pensamento 
associativo e combinatório, e que depende também dos procedimentos cognitivos de análise e 
percepção, em um processo iterativo de pensamento. O entendimento deste encadeamento 
entre os procedimentos cognitivos – percepção, análise-síntese e associações-analogias – no 
design foi um dos principais aspectos da investigação teórica. 

As analogias mostraram-se o procedimento cognitivo fundamental para conectar 
conhecimentos distintos, criando correspondências, transposições, entre conceitos. Seu 
fundamento está em identificar e transferir informações a partir de algo conhecido, familiar, 
e que se torna uma fonte de referência, para uma situação nova, desconhecida, criando 
correspondências. Mesmo tratando-se de um tipo de pensamento do indivíduo, as analogias 
auxiliam também o processo em grupo, para transmitir ideias, criar um conhecimento 
compartilhado sobre o contexto do projeto e acionar novas conexões entre conceitos distintos. 

O estudo sobre o pensamento por analogias permitiu a identificação de seus aspectos-
chave: a relação entre os domínios em que ocorrem essas transposições de conhecimentos, 
conceitos, e a abstração da analogia. O que foi visto na teoria, foi também identificado na coleta 
de dados: a dificuldade para os designers está em chegar a domínios distantes do problema 
para encontrar associações. Contudo, as conexões mais originais tendem a surgir quando a 
fonte de referência parte de outro domínio distinto daquele do projeto, que pode estar 
relacionado de alguma forma, ou totalmente distante. 

Além disso, o tipo de similaridade que se encontra foi o outro aspecto importante 
identificado e que também mostrou-se mais difícil de ocorrer na prática de projeto: as 
associações normalmente são formadas por similaridades superficiais. A teoria ponderou que 
os designers acham difícil criar relações de similaridade estrutural, ou seja, de conceitos, 
significados, princípios, e não apenas atributos perceptíveis como forma, cor, textura, 
material, dentre outros. O desafio está em auxiliar justamente estas conexões entre domínios 
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distantes e associações de similaridade estruturais para soluções criativas, bem como para 
romper bloqueios mentais, auxiliar a flexibilidade, a fluência e evitar a fixação na geração de 
ideias. Foi baseado nestes princípios que se passou a investigar que tipo de estratégias e 
mecanismos poderiam auxiliar esse processo de pensamento e de criação em grupos de 
projeto. 

A investigação teórica, e posteriormente a coleta de dados, constatou que o uso de 
estímulos externos é um dos principais mecanismos para auxiliar esse pensamento e processo 
criativo. E isso ocorre tanto por estímulos aleatórios, pelo entorno que envolve cada pessoa, 
quanto por aqueles que são buscados para o projeto, tornando-se uma fonte de inspiração 
quando se percebe alguma relação entre estímulo e o objetivo do que se está procurando 
solucionar. Essas fontes podem acionar o conhecimento, as informações que estão 
armazenadas na memória, criando ou conectando frames mentais, e estimulando, assim, o 
pensamento analógico e criativo. 

A teoria também apontou que diante da diversidade de tipos de estímulos, ou melhor, 
de representações para os estímulos externos, há uma preferência pelo uso de imagens, pela 
própria natureza do design. Contudo, textos, objetos tridimensionais, ou outros estímulos 
também podem resultar em analogias estruturais e soluções originais. Esta conjuntura entre 
o tipo de representação, a distância entre os domínios da fonte e do problema e o tipo de 
similaridade que se encontrará a associação é o que define esse mecanismo auxiliar ao 
pensamento por analogias. 

Mas além desses mecanismos, os métodos também foram importantes nesta 
investigação teórica, no sentido de compreender seus componentes, os princípios que os 
definem e que atuam, por sua vez, como mecanismos para acionar o pensamento dos 
indivíduos. Diante disso, os componentes de ideação identificados pela revisão de literatura e 
os princípios dos métodos de Design-by-Analogy – como o mapeamento semântico, os 
recursos de linguística – e o papel dos métodos nos processos em grupo, auxiliando a criação 
de modelos mentais compartilhados, foram os aspectos levados para o desenvolvimento do 
framework. 

Assim, com base nesta pesquisa teórica, foi possível chegar ao modelo dos fatores 
críticos da criatividade e do processo e pensamento criativo no design, apresentados no 
capítulo 5, os quais foram um dos princípios para o desenho do framework e a criação de suas 
estratégias. A análise dos dados da revisão da literatura também permitiu a identificação dos 
aspectos que deveriam ser melhor investigados na coleta de dados com os designers, bem como 
das dificuldades e dos facilitadores percebidos pelos designers no processo criativo. 

Os questionários aplicados permitiram uma amplitude maior de respostas, numérica e 
também em localidade dos participantes, o que propiciou respostas a partir de diferentes 
backgrounds e culturas projetuais. A análise comparativa entre as respostas de estudantes e 
docentes também permitiu verificar que, neste caso, a diferença de categoria não foi relevante 
para a mudança de respostas. Pode-se concluir, também, que em parte isso se deve pela 
amostra de estudantes incluir profissionais já com algum tempo de experiência, que se 
configuram como estudantes de pós-graduação. 

Os questionários permitiram principalmente detectar como ocorre o uso de estímulos 
externos para auxiliar o processo criativo, um dos principais mecanismos identificados pela 
análise da teoria para auxiliar o pensamento por analogias. Os resultados foram convergentes 
com os outros estudos similares citados na revisão de literatura, quanto à preferência por 
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estímulos pictóricos pelos designers, embora outros tipos, sobretudo os verbais, tenham sido 
relevantes também. Além disso, a maioria dos respondentes optou por fontes de inspiração 
mais próximas da temática do projeto, o que também converge com a literatura no sentido da 
dificuldade ser maior para a criação de analogias entre domínios distantes, por exigir mais 
esforço e tempo. 

 Além do uso dos estímulos em relação à fase do projeto, aos tipos de representação 
entendidos como mais relevantes e à contribuição que percebem, como para a flexibilidade e 
para romper bloqueios mentais, também foi possível mapear os métodos que costumam 
adotar. Diante disso, notou-se que há uma preferência pelos métodos intuitivos, o que também 
converge com a teoria, métodos que simulam os mecanismos do pensamento, como mapas 
mentais e conceituais, e métodos visuais, que aplicam diretamente as fontes de inspiração. 

Um resultado importante dos questionários, obtido pelo grupo de docentes, foi quanto 
às dificuldades e facilitadores que percebem em relação ao processo criativo. Além de 
considerações a respeito da motivação e do repertório individual, os fatores mais críticos que 
surgiram foram sobre o trabalho em grupo- comunicação e interdisciplinaridade da equipe –, 
a originalidade e flexibilidade e as habilidades criativas (processuais) – quanto às estratégias 
para a geração de ideias, ao conhecimento sobre o processo e aos métodos que podem auxiliar 
essa geração. Esses fatores foram os pontos que o framework buscou trabalhar, auxiliando-os 
por meio de suas estratégias, ações e ferramentas. 

Embora os questionários tenham trazido resultados relevantes para o trabalho, as 
entrevistas foram fundamentais para aprofundar essas questões e investigar como ocorre o 
processo criativo e projetual na prática dos designers, em contextos reais de projeto. 
Importante ressaltar que a amostra das entrevistas, delimitada em Portugal, devido ao 
Doutorado Sanduíche realizado pela pesquisadora, foi importante para analisar outros 
contextos de projeto, em relação a maioria dos respondentes dos questionários, verificando 
suas similaridades e diferenças. 

Houve similaridade em relação ao uso de estímulos, aos tipos preferidos e métodos 
adotados, bem como pela sua contribuição – para a flexibilidade na geração de ideias. 
Contudo, outros assuntos foram salientados, principalmente o papel da comunicação com o 
cliente no projeto. Quanto à abstração da fonte de inspiração, os profissionais disseram 
preferir fontes mais abstratas e o uso de similares, em geral, não foi colocado como positivo 
como referencial, mas apenas após as fases iniciais do projeto, depois das primeiras ideias 
terem sido geradas. O repertório também foi um aspecto muito relevante, assim como nos 
questionários. Entretanto, pelas entrevistas essa questão foi enfatizada pela importância da 
realização de uma pesquisa constante de referências, tornando os designers colecionadores de 
fontes de inspiração materiais e digitais, independentemente de um projeto específico. A 
informação e comunicação entre a equipe foram apontados como outros fatores fundamentais 
no processo pela visão dos profissionais. 

Assim, a coleta permitiu, em conjunto com a análise da literatura, a revisão do modelo 
do processo e pensamento criativo e a organização de diretrizes para o desenho do framework, 
de acordo com as etapas do processo identificadas no modelo.  

O desenho de uma primeira versão do framework e das ferramentas para avaliação foi 
fundamental para verificar a sua aplicabilidade e realizar alterações em sua estrutura e forma 
para que se torne mais adequado ao uso pelos designers. Embora essa avaliação tenha ocorrido 
a partir da análise de especialistas e da aplicação de um caso simulado, e não real, as 
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contribuições dos avaliadores foram pertinentes. Todas as sugestões foram adotadas no 
redesenho da proposta, como a alteração dos títulos/denominações das etapas e estratégias 
para uma linguagem mais simples e comercial, tornar mais claro o objetivo do framework e 
quando utilizá-lo, reduzir o número de procedimentos das etapas iniciais, deixar claro o output 
de uma etapa e o input da seguinte, exemplificar ferramentas para os momentos de seleção de 
ideias, e tornar os quadros de apresentação do framework mais visuais, com ícones ou outros 
recursos gráficos, e enfatizar quando é uma estratégia em grupo ou individual. 

Além disso, a avaliação foi muito importante por verificar que os principais aspectos que 
o framework se propõe a auxiliar foram percebidos pelos grupos avaliadores, como: a 
comunicação entre o grupo e a criação de um mindset, de conhecimentos compartilhados 
sobre o projeto, a valorização da interdependência e da diversidade da equipe durante o 
processo, a busca de temas distantes do projeto e fontes mais abstratas (para a criação de 
analogias estruturais), mostrar as diferentes possibilidades de estímulos e experimentos para 
a geração das analogias, lidar com o acaso e com relações forçadas. O canvas também foi 
verificado quanto a sua aplicabilidade, constatando a importância de uma ferramenta visual 
no espaço físico e um guia para orientar e estimular a troca de ideias entre o grupo.  

Sendo assim, após as avaliações foi possível desenvolver a versão final do framework (e 
dos instrumentos) que buscou organizar um processo muitas vezes caótico de criação em uma 
estrutura flexível, baseada em métodos intuitivos e na aplicação de estímulos – que se tornarão 
fontes de inspiração – ao longo das etapas, compartilhando as informações entre a equipe para 
colaborar na criação de conceitos, tendo por base o pensamento por analogias. 

A primeira etapa se propõe a auxiliar a identificação dos discursos que estão associados 
à essência do projeto, aos espaços do problema e solução, resgatando o conhecimento 
individual, incluindo a perspectiva do cliente – aspecto muito enfatizado na coleta de dados – 
e, por fim, compartilhando as informações e realizando o mapeamento semântico desses 
discursos entre o grupo. Nesta etapa, os estímulos externos são indicados para auxiliar a 
definir os espaços do problema e solução, possivelmente, através de associações entre 
domínios distintos, mas relacionados ao problema, ou à essência do projeto. 

A segunda etapa mostrou-se a mais relevante no processo, pois propõe a expansão dos 
espaços do problema e solução, buscando novos discursos – temáticas – que possuam relações 
mais distantes com o problema. Para tanto, o uso das fontes de inspiração ocorre buscando 
estímulos de domínios distintos mas relacionados ao projeto, por meio de palavras-chave 
identificadas anteriormente, e, sobretudo, de domínios totalmente distintos. Para isso, as 
relações forçadas e a experimentação com diferentes recursos, resgatando técnicas de 
expressão visual e plástica (tridimensional), recursos linguísticos, semânticos e de retórica 
visual, e técnicas baseadas no erro, no acaso e no improviso, foram estratégias fundamentais. 

Embora esses recursos sejam, em geral, de conhecimento dos designers, são pouco 
adotados na prática de projeto, muitas vezes por não lembrarem de todas as possibilidades de 
que dispõem, ou mesmo por não relacionarem que técnicas simples ou recursos de base teórica 
como a retórica visual podem fornecer gatilhos importantes para a conexão entre ideias. 

Por isso, também sentiu-se a necessidade de dispor de um instrumento que permitisse 
essa visualização do conjunto de possibilidades de recursos e experimentos que podem ser 
adotados para a criação de analogias. Desta necessidade surgiu o protótipo do jogo, 
inicialmente realizado para que os avaliadores pudessem dispor desses recursos para melhor 
compreender e realizar esta etapa do framework. Com a avaliação positiva de sua estrutura e 
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da importância de dispor desse conjunto de recursos, o jogo foi elaborado para que pudesse 
ser adotado efetivamente como uma partida. Mesmo sem haver um vitorioso, ou um ponto de 
chegada – no tabuleiro, foram criadas regras e procedimentos que permitem uma sequência 
de ações entre a equipe. Contudo, também foram mantidas formas mais livres de utilizá-lo, 
pensando no contexto de escritórios de design que possuem, em geral, pouco tempo 
disponível. Nesse caso, o tabuleiro pode ser adaptado e servir inclusive como um pôster, uma 
referência visual das possibilidades de combinações, e as cartas podem ser utilizadas em um 
sorteio aleatório ou escolha pela equipe. 

Nesse sentido, embora, por um lado, entenda-se que esta etapa demandará tempo e 
dedicação, por outro, quanto mais estes novos frames forem identificados e relacionados, 
compartilhados entre o grupo e, assim, funcionando como gatilhos para as ideias entre a 
equipe, mais facilmente ocorrerão analogias possíveis para a solução – neste caso, para o 
conceito, verbal ou visual. 

Assim, a etapa seguinte é um encadeamento, uma sequência lógica da anterior. 
Conforme relatado ao longo deste trabalho, inclusive, embora este processo seja segmentado 
em etapas, o pensamento criativo é dinâmico e iterativo, e esta separação é muito menos 
evidente. Ou seja, embora as analogias sejam parte da síntese, ao mesmo tempo em que se está 
criando, se está analisando e novamente gerando conexões mentais. As estratégias e a 
organização do processo em si são úteis, principalmente, para que este caos mental dê origem 
a ideias que possam ser transpostas e compartilhadas entre um grupo, e então evoluam através 
de um processo organizado, ainda que flexível. 

A etapa para a criação de analogias, a partir da expansão dos frames associados ao 
projeto, tem por objetivo criar analogias estruturais, a partir da associação de significados ou 
princípios, inicialmente, pois foi a principal lacuna identificada na investigação. Analogias 
superficiais, por exemplo, com a associação entre cores, formas, são mais fáceis de serem 
criadas, exigindo menos esforço cognitivo e, por consequência, menos tempo dedicado. Nesta 
etapa, o uso das fontes de inspiração é proposto como uma aplicação, primeiramente na 
associação de suas similaridades em relação à essência do projeto, e depois como formas de 
realizar sua transposição, tendo por embasamento a classificação de Eckert e Stacey (2000; 
2003). Esses são os momentos cruciais no processo, sendo que as etapas seguintes são 
sugeridas para elaborar e verificar os conceitos gerados pelas analogias. 

Há ainda outro momento essencial neste framework, que não foi considerado uma 
etapa, mas um mecanismo presente entre todas as demais: a reflexão – na ação e sobre a ação 
(SCHÖN, 2000) e a comunicação entre o grupo. Isso irá fortalecer a interdependência da 
equipe e auxiliar a criação dos modelos mentais compartilhados, ou seja, de um conhecimento 
comum sobre o projeto para que toda a equipe siga em um mesmo espaço do problema-
solução, compartilhando a mesma linguagem referente ao projeto. 

Para isso, manter a informação visível a todos os membros do grupo é algo fundamental. 
Este é um dos principais papeis do canvas, além de servir como um guia ao processo, por suas 
recomendações e ações. De acordo com as próprias avaliações, esta é uma ferramenta visual 
que permite a organização do processo em grupo, facilita o compartilhamento de ideias e, ao 
manter a informação visível, evita que informações sejam perdidas, esquecidas ao longo do 
processo. Além disso, o canvas pode ser disponibilizado com facilidade, como um template a 
ser impresso pela equipe, no formato que desejar, ou mesmo não impresso, aplicado em uma 
parede ou como um template fixo no local de trabalho. 
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Sendo assim, o framework e os instrumentos corresponderam às diretrizes que foram 

identificadas a partir da análise da literatura e dos dados coletados e, assim, atingiu-se o 
objetivo principal do trabalho. 

Considera-se, desse modo, que os procedimentos metodológicos adotados foram 
adequados, pois permitiram que os objetivos da tese fossem cumpridos. 

A revisão de literatura possibilitou a compreensão dos conceitos e fatores relacionados 
à criatividade, ao processo criativo e ao pensamento criativo no design. Também permitiu o 
entendimento do conceito do pensamento analógico – ou por analogias – e a sua ocorrência 
no processo de criação. Além disso, a revisão contribuiu para a identificação de estratégias e 
mecanismos que podem facilitar o pensamento por analogias no design. 

Esse objetivo foi cumprido também com a coleta e análise dos dados, obtidos por 
questionários e entrevistas, que também permitiram a investigação sobre o entendimento dos 
designers acerca do processo criativo e em grupo, suas dificuldades e seus facilitadores, na 
prática e no ensino de projeto. 

Com isso, desenvolveu-se modelos e organizaram-se diretrizes, a partir do que foi obtido 
na coleta de dados e da análise da literatura, que possibilitaram o cumprimento do objetivo 
referente à proposta do framework, evidenciando os aspectos do pensamento analógico no 
processo criativo em design, as estratégias e mecanismos facilitadores para o processo 
individual e em grupo, além da identificação dos fatores críticos que afetam a criatividade dos 
grupos e indivíduos. 

Por fim, foi possível avaliar a aplicabilidade do framework, através dos workshops 
realizados, bem como dos instrumentos desenvolvidos, para a geração de ideias em grupo, bem 
como a sua contribuição para facilitar o processo criativo de design e o pensamento por 
analogias. 

Entretanto, é preciso ponderar algumas limitações do estudo. 
Quanto à coleta de dados, apesar dos questionários terem uma amostra diversificada 

entre áreas do design – produto, gráfico, digital, moda, dentre outros – as entrevistas foram 
realizadas em número muito maior com escritórios de design de comunicação – gráfico e 
digital. Este fato não foi intencional, mas decorrência dos escritórios que se enquadraram nos 
critérios de seleção e daqueles que responderam positivamente e em tempo hábil para a 
realização da entrevista. Importante considerar também que há um número muito maior de 
escritórios de design de comunicação do que focados em design de produto. 

Este é um fato identificado tanto em Portugal quanto no Sul do Brasil, tendo em vista 
que designers de produto atuam muitas vezes inseridos em indústrias. Sobre a questão 
geográfica, é relevante ressaltar que a realização do Doutorado Sanduíche foi muito 
importante para uma coleta de dados mais diversificada, compreendendo diferentes culturas 
de projeto e propiciando uma abordagem mais ampla sobre o processo criativo no design. 

Quanto à avaliação, embora os três workshops tenham sido válidos e contribuíram 
significativamente para a proposta final do trabalho, foram realizadas análises de especialistas 
e aplicação de caso simulado de projeto, devido à restrição de tempo e também de 
disponibilidade de escritórios para aplicarem ao longo de um processo em casos reais. 
Contudo, considera-se que esse tipo de avaliação poderia fornecer um retorno mais 
aprofundado sobre o framework e os instrumentos, algo que deve ser considerado na possível 
continuidade dessa pesquisa. 
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Além disso, mesmo que a coleta de dados e as avaliações tenham sido realizadas 
incluindo acadêmicos e profissionais do design, somente com aplicações reais nestes contextos 
seria possível adaptar o framework a suas necessidades. Embora tenha sido desenvolvido para 
ambos os casos, há situações, por exemplo, que provavelmente não ocorreriam no caso da 
academia, como a troca com o cliente. Neste caso, o docente poderia fornecer as informações 
necessárias, ou então a etapa poderia ser avançada, conforme sugere-se no capítulo 
correspondente. 

Por outro lado, a etapa correspondente à experimentação provavelmente seria de mais 
fácil aplicação no contexto acadêmico, devido ao tempo e a abertura dos estudantes a novos 
métodos, seja pela curiosidade na aprendizagem ou pela obrigatoriedade da tarefa. Nesse 
sentido, inclusive o jogo, com o uso das regras, teria um potencial uso no contexto do ensino 
projetual. 

A respeito do jogo, considera-se que há limitações na proposta. Este instrumento foi 
desenvolvido inicialmente como uma ferramenta para visualizar o conjunto de possibilidades 
e combinações entre tipos de estímulos externos, recursos e técnicas para experimentos, áreas 
de conhecimento para relações forçadas e tipos de analogias. Como tal, considera-se que o 
protótipo realizado cumpriu seus objetivos. Entretanto, como um jogo, embora tenha sido 
criada uma sistemática para ser adotada entre a equipe, seria relevante estudar efetivamente 
teorias sobre o design de jogos para o seu aprimoramento. 

 
Sendo assim, alguns trabalhos futuros podem ser realizados a partir dos resultados 

dessa investigação: 

• Aplicar o framework e os instrumentos, sobretudo o canvas, em casos reais de 
projeto, em escritórios de design, comparando inclusive diferentes áreas de 
projeto. 

• Aplicar o framework e os instrumentos no contexto acadêmico e verificar a sua 
efetividade bem como necessidades de adaptação. 

• Testar seu uso para a criação dos diferentes tipos de conceitos exemplificados 
ao longo do trabalho: como para o conceito de um serviço, de um sistema de 
produtos, de uma experiência ou marca; o conceito verbal ou o conceito visual 
para um produto físico, gráfico ou digital. 

• Desenvolver um guia visual – em formato de livro impresso ou digital – para o 
canvas e testar sua aplicação na prática de projeto sem um facilitador, ou seja, 
com a própria equipe interpretando e utilizando a ferramenta, a fim de verificar 
sua aplicabilidade neste cenário, considerando que neste trabalho os conceitos 
adotados no canvas fazem parte do framework e da investigação. 

• Desenvolver o jogo aprimorando o instrumento e verificando outros formatos 
de uso, como em aplicativos digitais. 

• Testar o uso de jogos como este e outros que podem surgir a partir do primeiro 
para outros contextos, além do design, como organizações ou educação básica, 
com o objetivo de estimular o pensamento criativo para a solução de outros tipos 
de problemas. 
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Com isso, conclui-se o trabalho com a verificação da hipótese, considerada verdadeira, 
no sentido de que o pensamento criativo pode ser facilitado através do estímulo do 
pensamento por analogias, por meio de mecanismos que auxiliem a ativação de 
conhecimentos armazenados na memória e o estabelecimento de novas relações entre ideias 
para o desenvolvimento de soluções em processos em grupos de design. 

A adoção de estratégias e mecanismos, como o uso de fontes de inspiração, que auxiliem 
o pensamento analógico individual, e a expressão e comunicação de ideias entre os membros 
do grupo, bem como a geração de ideias coletivamente, facilitam a criação analogias para a 
geração de soluções. 

Porém, de acordo com os próprios fatores que influenciam a criatividade identificados 
nessa investigação, acredita-se que existem diversas outras possibilidades de responder ao 
problema sobre como estimular o pensamento criativo no processo de design para facilitar a 
geração de ideias em grupos de projeto. O pensamento por analogias e este através do design 
thinking compartilhado (DU et al, 2015) é uma das possíveis respostas. 

Por fim, o framework desenvolvido nessa pesquisa pode contribuir para o processo 
criativo em grupos de design, na medida em que indica estratégias para auxiliar o pensamento 
por analogias, considerando a geração de ideias coletivamente. Além disso, a teoria que o 
originou pode ser útil para novas investigações sobre o o pensamento criativo no design. 

Os resultados também contribuirão para a pedagogia do design, sobretudo por 
considerar que o framework  e os instrumentos serão úteis para designers com pouca 
experiência e que não possuam, ainda, métodos e processos de trabalho bem definidos. De 
mesmo modo, escritórios também podem valer-se mais facilmente da aplicação destes 
resultados, pois muitos não possuem processos estruturados e precisam de ferramentas ágeis 
e flexíveis para auxiliá-los. Nesse sentido, o canvas como uma versão prática do framework 
poderá ser um instrumento válido. 

Assim, espera-se que os resultados desse trabalho tenham aplicabilidade tanto na 
prática quanto no ensino de projeto e que possa ter continuidade através dos trabalhos futuros 
sugeridos. 
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A1 – Texto a ser enviado por email para a Coordenação dos cursos 

 
À Coordenação/Direção de Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação em Design 

 

Prezados, 

Entro em contato para solicitar a colaboração desta instituição para uma pesquisa de 

doutorado sobre o processo criativo em design, encaminhando os questionários para a coleta 

de dados desta investigação para os docentes e discentes dos cursos de Design da sua 

instituição. 

A tese de doutorado em andamento é de autoria da pesquisadora Priscila Zavadil, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob 

orientação do Professor Doutor Régio Pierre da Silva, e à ESAD – Escola Superior de Artes e 

Design – Matosinhos, Portugal, sob co-orientação da Professora Doutora Katja Tschimmel, 

através do Programa de Doutorado Sanduíche CAPES. 

Desta forma, convido gentilmente a sua colaboração, encaminhando e solicitando o 

preenchimento dos questionários virtuais a cada um dos públicos de interesse. Os textos 

abaixo podem ser encaminhados juntamente com o questionário e, por isso, as informações 

descritas acima foram repetidas. 

Agradecemos muito pela contribuição para a continuidade desta pesquisa e ficamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Ms. Priscila Zavadil 

Cientes, 

Dr. Régio Pierre da Silva e Dra. Katja Tschimmel. 

Contatos: 

Régio Pierre da Silva – email regio@ufrgs.br - tel +55 51 33084258; Katja Tschimmel – email 

katjatschimmel@esad.pt - tel +351 229578750; Priscila Zavadil Pereira – email 

priscila.zavadil@ufrgs.com.br - tel +55 51 99909016; ou ainda via CEP/UFRGS no telefone +55 

51 3308 3738. 
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A2 A2 A2 A2 ----    Apresentação do Questionário Online (virtual)Apresentação do Questionário Online (virtual)Apresentação do Questionário Online (virtual)Apresentação do Questionário Online (virtual)    

 

Questionário para docentes: 

Este questionário é dirigido aos Docentes em cursos de Pós-Graduação e/ou Graduação em 

Design, para professores que atuem em disciplinas projetuais (ligadas à prática e/ou à teoria e 

metodologia de projeto). São 10 questões, sendo 07 a respeito do processo criativo em design 

no contexto de ensino-aprendizagem e 03 sobre o perfil do respondente. 

O instrumento faz parte da pesquisa de doutorado de Priscila Priscila Zavadil, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob 

orientação do Professor Doutor Régio Pierre da Silva, e à ESAD – Escola Superior de Artes e 

Design – Matosinhos, Portugal, sob co-orientação da Professora Doutora Katja Tschimmel, 

através do Programa de Doutorado Sanduíche CAPES. 

Sua participação é livre, de acordo com o termo de consentimento que deverá ser lido e 

assinalado, caso concorde.  

Agradecemos a colaboração. 

Ms. Priscila Zavadil, Dr. Régio Pierre da Silva e Dra. Katja Tschimmel. 

Contatos: 

Régio Pierre da Silva – email regio@ufrgs.br - tel +55 51 33084258; Katja Tschimmel – email 

katjatschimmel@esad.pt - tel +351 229578750; Priscila Zavadil Pereira – email 

priscila.zavadil@ufrgs.com.br - tel +55 51 99909016; ou ainda via CEP/UFRGS no telefone +55 

51 3308 3738. 
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Questionário para estudantes: 

Este questionário é dirigido aos alunos de cursos de Pós-Graduação e/ou Graduação em 

Design e conta com 10 questões, sendo 05 a respeito do processo criativo em design e 05 

sobre perfil do respondente. 

O instrumento faz parte da pesquisa de doutorado de Priscila Priscila Zavadil, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob 

orientação do Professor Doutor Régio Pierre da Silva, e à ESAD – Escola Superior de Artes e 

Design – Matosinhos, Portugal, sob co-orientação da Professora Doutora Katja Tschimmel, 

através do Programa de Doutorado Sanduíche CAPES. 

Sua participação é livre, de acordo com o termo de consentimento que deverá ser lido e 

assinalado, caso concorde.  

Agradecemos a colaboração. 

Ms. Priscila Zavadil, Dr. Régio Pierre da Silva e Dra. Katja Tschimmel. 

Contatos: 

Régio Pierre da Silva – email regio@ufrgs.br - tel +55 51 33084258; Katja Tschimmel – email 

katjatschimmel@esad.pt - tel +351 229578750; Priscila Zavadil Pereira – email 

priscila.zavadil@ufrgs.com.br - tel +55 51 99909016; ou ainda via CEP/UFRGS no telefone +55 

51 3308 3738. 
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A3 - Termo de Consentimento para questionários 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
Faculdade de Arquitetura | Escola de Engenharia 

Programa de Pós-Graduação em Design – PgDesign | UFRGS 

 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado a participar de uma coleta de dados, que faz parte da pesquisa de doutorado 
realizada por Priscila Zavadil Pereira, aluna do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do Professor Dr. Régio Pierre da Silva (UFRGS) e coorientação 
da Professora Doutora Katja Tschimmel, através do Programa de Doutorado Sanduíche da Capes, realizado 
na ESAD Escola Superior de Artes e Design, em Matosinhos, Portugal Esta pesquisa está previamente 
intitulada como “O pensamento criativo no processo projetual: proposta de um framework para auxiliar a 
criatividade em grupos de design”. O objetivo principal dessa investigação é desenvolver um framework para 
auxiliar o processo criativo em design, a partir do conceito do pensamento analógico, que identifique 
estratégias e mecanismos, incluindo métodos e estímulos externos, que apoiem esse processo de indivíduos e 
grupos de projeto. Os benefícios diretos de sua participação nesse estudo provém da sua colaboração para a 
identificação das variáveis que influenciam o pensamento e o processo criativo no desenvolvimento de 
projetos, sobretudo com relação ao momento de geração de ideias e ao uso de estímulos externos, métodos e 
técnicas para auxiliar neste processo. Acredita-se que, a partir dos resultados da pesquisa, seja possível 
contribuir com o framework para aplicação em processos de projeto, o qual será de público acesso e de livre 
uso pelos participantes que se interessarem. A sua participação como voluntário(a) nesta pesquisa durante a 
fase de coleta de dados se dá por meio de sua autorização para a utilização de suas respostas (anônimas) neste 
questionário online (virtual) como dados para a pesquisa. Sua participação não é obrigatória e os 
pesquisadores se comprometem a manter os riscos ao mínimo, garantindo o sigilo em relação a sua 
identidade, preservando o anonimato, identificando a fala dos entrevistados com nome fictício o 
símbolo não relacionados às suas verdadeiras identi dades, assegurando privacidade, 
confiabilidade, proteção da imagem e não estigmatiz ação. 
Assim, garante-se também que danos previsíveis serã o evitados. Os pesquisadores asseguram o 
direito de desistência de sua participação a qualqu er momento que julgue conveniente. Além disso, 
sua participação na pesquisa não acarretará em quai squer ônus financeiros assim como sem 
quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrim oniais e financeiros. 
As informações a serem analisadas a partir das respostas obtidas neste instrumento de coleta têm por 
finalidade auxiliar o processo de pesquisa no que se refere ao objetivo declarado. Os pesquisadores acima 
citados ficam consequentemente autorizados a utilizar, divulgar e publicar, para fins acadêmicos e culturais, 
essas informações – dados obtidos na entrevista – no todo ou em parte, editados ou não. As informações serão 
armazenadas por um prazo de cinco anos, sendo posteriormente destruídas. 
 
Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais podem ser obtidos diretamente com os 
pesquisadores responsáveis através dos contatos: 
Régio Pierre da Silva – email regio@ufrgs.br - tel +55 51 33084258; Katja Tschimmel – email 
katjatschimmel@esad.pt - tel +351 229578750; Priscila Zavadil Pereira – email 
priscila.zavadil@ufrgs.com.br - tel +55 51 33084259; ou ainda via CEP/UFRGS no telefone +55 51 3308 
3738. 

 
( ) Li e aceito o termo. 
( ) Discordo e não aceito o termo (neste caso você não responderá às questões e o 
formulário será enviado em branco). 



344 



345 

 

Apêndice B: documentação entrevistas 
 
B1 - Termo Consentimento Entrevistas 
B2 - Roteiro Entrevistas 
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B1 B1 B1 B1 ----    Termo Consentimento EntrevistasTermo Consentimento EntrevistasTermo Consentimento EntrevistasTermo Consentimento Entrevistas    
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Faculdade de Arquitetura | Escola de Engenharia 
Programa de Pós-Graduação em Design – PgDesign | UFRGS 

 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do Participante: 

Você está sendo convidado a participar de uma coleta de dados, que faz parte da pesquisa de doutorado realizada por Priscila 

Zavadil Pereira, aluna do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com orientação 

do Professor Dr. Régio Pierre da Silva (UFRGS) e co-orientação da Professora Doutora Katja Tschimmel, através do Programa de 

Doutorado Sanduíche da Capes, realizado na ESAD Escola Superior de Artes e Design, em Matosinhos, Portugal Esta pesquisa está 

previamente intitulada como “O pensamento criativo no processo projetual: proposta de um framework para auxiliar a criatividade 

em grupos de design”. O objetivo principal dessa investigação é desenvolver um framework para auxiliar o processo criativo em 

design, a partir do conceito do pensamento analógico, que identifique estratégias e mecanismos, incluindo métodos e estímulos 

externos, que apoiem esse processo de indivíduos e grupos de projeto.  Os benefícios diretos de sua participação nesse estudo 

provém da sua colaboração para a identificação das variáveis que influenciam o pensamento e o processo criativo no 

desenvolvimento de projetos, sobretudo com relação ao momento de geração de ideias e ao uso de estímulos externos, métodos 

e técnicas para auxiliar neste processo. Acredita-se que, a partir dos resultados da pesquisa, seja possível contribuir com o 

framework para aplicação em processos de projeto, o qual será de público acesso e de livre uso pelos participantes que se 

interessarem. A sua participação como voluntário(a) nesta pesquisa durante a fase de coleta de dados se dá por meio de sua 

autorização para a utilização de suas respostas (anônimas). Sua participação não é obrigatória e os pesquisadores se 

comprometem a manter os riscos ao mínimo, garantindo o sigilo em relação a sua identidade, preservando o anonimato, 

identificando a fala dos entrevistados com nome fictício o símbolo não relacionados às suas verdadeiras identidades, 

assegurando privacidade, confiabilidade, proteção da imagem e não estigmatização. Assim, garante-se também que danos 

previsíveis serão evitados. Os pesquisadores asseguram o direito de desistência de sua participação a qualquer momento que 

julgue conveniente. Além disso, sua participação na pesquisa não acarretará em quaisquer ônus financeiros assim como sem 

quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros.  

As informações a serem analisadas a partir das respostas obtidas neste instrumento de coleta têm por finalidade auxiliar o processo 

de pesquisa no que se refere ao objetivo declarado. Os pesquisadores acima citados ficam consequentemente autorizados a 

utilizar, divulgar e publicar, para fins acadêmicos e culturais, essas informações – dados obtidos na entrevista – no todo ou em 

parte, editados ou não. As informações serão armazenadas por um prazo de cinco anos, sendo posteriormente destruídas. 

Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais podem ser obtidos diretamente com os pesquisadores responsáveis através 

dos contatos: 

Régio Pierre da Silva – email regio@ufrgs.br - tel +55 51 33084258; Katja Tschimmel – email katjatschimmel@esad.pt - tel +351 

229578750; Priscila Zavadil Pereira – email priscila.zavadil@ufrgs.com.br - tel +55 51 33084259; ou ainda via CEP/UFRGS no 

telefone +55 51 3308 3738. 

Local, Data: ____________________________________ 

_________________________________________ 

(Assinatura do participante) 
 

______________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
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B2 B2 B2 B2 ----    Roteiro EntrevistasRoteiro EntrevistasRoteiro EntrevistasRoteiro Entrevistas    
 
Roteiro Entrevistas 
 
Principais questões:Principais questões:Principais questões:Principais questões:    
Investigação sobre o pensamento criativo – analógico – no processo de design, individual e em 
grupo: como facilitar o processo e estimular esse tipo de pensamento? 
O uso de estímulos externos contribui? De que modo, em que fases do processo e para que 
tipos de projeto? 
Podem ser associados a quais técnicas/métodos? 
Que estratégias, metodologias e/ou habilidades podem facilitar esse processo? 
Quais as maiores dificuldades enfrentadas? 
 
Roteiro para entrevistas com profissionais: 
1. Utiliza(m) estímulos externos* no processo de design? 
Com que frequência? 
Para que tipos de projeto/em que situações? 
Em que fases do projeto? 
 
2. Quais desses tipos de estímulos você considera que melhor contribuem para o processo 
criativo no desenvolvimento de seus projetos? 
Apresentar as cartas e deixar comentarem a respeito. Pedir para sinalizarem aqueles que mais 
utilizam e consideram que contribuem. 
a) VERBAL (Textos) 
b) VERBAL (Palavras-chave, conceitos) 
c) PICTÓRICO: imagens (fotografias, desenhos) 
d) PICTÓRICO: imagens – exemplos de similares, de outros produtos na mesma categoria 
e) PICTÓRICO: imagens – princípios de solução para o mesmo problema, de outros contextos 
f) OBJETOS TRIDIMENSIONAIS – produtos similares/comerciais (físicos) 
g) OBJETOS TRIDIMENSIONAIS – mockups – protótipos 
h) OBJETOS TRIDIMENSIONAIS – de outros contextos (não similares) 
i) AUDIOVISUAIS 
 
Você considera que auxiliam mais quando estão diretamente associados ao problema, ou 
quando estão semanticamente mais distantes? (Exemplificar). 
 
3. Como você considera que o uso destes estímulos influenciam o processo e a solução do 
projeto? 
Apresentar matriz e pedir para marcarem e comentarem. 
a) Para a originalidade da solução final 
b) Para a flexibilidade na geração de ideias 
c) Para aplicabilidade/adequação das ideias ao problema 
d) Para auxiliar a comunicação entre a equipe e a realização do processo de design em grupo 
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e) Para auxiliar a comunicação com clientes, usuários e outros públicos ligados ao projeto 
 
4. Quais métodos, técnicas e ferramentas você costuma adotar para obter e aplicar esses 
estímulos (verbais, pictóricos, audiovisuais, tridimensionais) no processo de design? 
 
CARTAS – pedir para escreverem em post-its aqueles que utilizam primeiramente; após, 
associar com as cartas da questão dois. 
 
Checklist/ Listagem de Atributos 
How to’s/ Diagrama dos Porquês 
Mood board/ Painel Semântico 
Colagens 
Mapa da Jornada do Usuário/ Mapa do Contexto 
Card Sorting 
Personas 
Mapa Mental 
Mapa Conceitual 
Analogias 
Sinética 
Confrontação semântica/ relações forçadas 
Brainstorming verbal/ brainwriting 
Brainstorming visual/ brainsketching 
Prototipagem: mockups, simulação rápida (física/material) 
Experience Prototyping/ Desktop Walkthrough 
Roleplaying 
Cenários 
Storyboard 
Matriz Morfológica 
MESCRAI / SCAMPER 
TRIZ 

 
5. Quais as maiores dificuldades que você percebe para a criação de novas ideias no processo 
de design? (para chegar a um conceito e às primeiras soluções/alternativas) 
- Individual 
- Em grupo 
 
6. O que você percebe que facilita esse processo, para que ocorram conexões entre 
conhecimentos distintos para gerar novas ideias, de forma mais rápida e assertiva? 
(Que estratégias, metodologias, habilidades individuais?) 
 
Após a questão e a resposta, questionar se conhecem e já aplicaram: 
- Jogos 
- ToolKits 
Físicos ou virtuais? 
O que preferem? 
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Se possuem exemplos de ferramentas do tipo. 
 
Perfil dos Entrevistados: 
1) Formação 
2) Atuação profissional (área/função) 
3) Tempo de experiência na área (de projeto/design) 
$) Escritório: fundação e atuação; número de integrantes da equipe 
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Apêndice C: Questionários Aplicados 
 
 
 
 
  



352 

 
  



353 

 
 
 
 



354 

 
 
 
 



355 

 
 
 
 



356 

 
 
 
 



357 

 
 
 
 



358 

 
 
 
 



359 

 
 
 
 



360 

 
 
 
 



361 

 
 
 
 



362 

 
 
 
 



363 

 
 
 
 



364 



365 

Apêndice D: 
Médias e comparativos entre estudantes e docentes 
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Análise das questões:Análise das questões:Análise das questões:Análise das questões:    
Sobre a relevância atribuída aos tipos de estímulos, em relação aos estímulos verbais – textos 
diretamente associados ao projeto (Questão 2-A; Q2A. Gráficos 1a e 1b), a média dos 
estudantes foi 4,16 e a média dos professores 4,45, o que significa importante para o projeto, 
sendo que a média dos docentes considera entre importante e fundamental. 

Para os estímulos verbais não associados diretamente com a temática do projeto 
(Questão 2-B; Q2B. Gráficos 1a e 1b), as medias foram inferiores: 3,37 para os estudantes e 
3,54 para os docentes, o que representa que a média considera uma relevância muito menor 
do que os textos diretamente associados (correspondendo à neutro na escala). 
 
Gráfico 1a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2A 

 
Q2A: RelevânciaQ2A: RelevânciaQ2A: RelevânciaQ2A: Relevância    atribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estímulos verbais: ímulos verbais: ímulos verbais: ímulos verbais: textos diretamente associados ao projeto.textos diretamente associados ao projeto.textos diretamente associados ao projeto.textos diretamente associados ao projeto.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
Gráfico 1b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2A 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 2a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2B. 

 
Q2Q2Q2Q2B: RelevânciaB: RelevânciaB: RelevânciaB: Relevância    atribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estímulos verbais:ímulos verbais:ímulos verbais:ímulos verbais:    

textos textos textos textos não relacionados diretamente à temática não relacionados diretamente à temática não relacionados diretamente à temática não relacionados diretamente à temática do projeto, mas que podem ser usados como do projeto, mas que podem ser usados como do projeto, mas que podem ser usados como do projeto, mas que podem ser usados como 
inspiração.inspiração.inspiração.inspiração.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 2b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2B. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
Já para as palavras-chave (Questão 2-C; Q2C. Gráficos 3a e 3b), as médias voltam a 

aproximar-se de importante relevância, tanto para os estudantes (4,15), quanto para os 
docentes (4,1). Assim, nota-se que as médias mais altas para os estímulos verbais, em ambos 
os grupos, foram para os textos diretamente associados ao projeto e que não houve variação 
significativa entre os estudantes e docentes. 
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Gráfico 3a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2C. 

 
Q2Q2Q2Q2C: RelevânciaC: RelevânciaC: RelevânciaC: Relevância    atribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estímulos verbais: palavrasímulos verbais: palavrasímulos verbais: palavrasímulos verbais: palavras----chave.chave.chave.chave.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 3b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2C. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 

 

Sobre os estímulos pictóricos, a respeito das imagens (fotografias, desenhos) que 
representam diretamente a temática do projeto (Questão 2-D; Q2D. Gráficos 4a e 4b), as 
médias se aproximaram muito de Fundamental, com 4,76 para os estudantes e 4,64 para os 
docentes. Entretanto, para imagens semanticamente distantes do problema (Questão 2-E; 
Q2E. Gráficos 5a e 5b), as médias foram 3,9 para os estudantes e 3,94 para os docentes, o que 
significa a relevância entre neutro e importante. 
 
 



369 

Gráfico 4a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2D. 

 
Q2Q2Q2Q2D: RelevânciaD: RelevânciaD: RelevânciaD: Relevância    atribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estímulos pictóricos: imagensímulos pictóricos: imagensímulos pictóricos: imagensímulos pictóricos: imagens    (fotografias e desenhos) que (fotografias e desenhos) que (fotografias e desenhos) que (fotografias e desenhos) que 

representem diretamente o problema/temática do projeto.representem diretamente o problema/temática do projeto.representem diretamente o problema/temática do projeto.representem diretamente o problema/temática do projeto.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Figura Gráfico 4b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2D. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 

Gráfico 5a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2E. 
 

 
    

Q2Q2Q2Q2E: Relevância E: Relevância E: Relevância E: Relevância atribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estímulos pictímulos pictímulos pictímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) que estejam óricos: imagens (fotografias e desenhos) que estejam óricos: imagens (fotografias e desenhos) que estejam óricos: imagens (fotografias e desenhos) que estejam 
semanticamente mais distantes do problema/temática do projeto.semanticamente mais distantes do problema/temática do projeto.semanticamente mais distantes do problema/temática do projeto.semanticamente mais distantes do problema/temática do projeto.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 

 
Gráfico 5b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2E. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
  
 
 
 
 



371 

Para as imagens de similares (Questão 2-F; Q2F. Gráficos 6a e 6b.), as médias também 
foram praticamente iguais entre as duas amostras: 4,52 para estudantes e 4,5 para docentes, 
representando a relevância entre importante e fundamental.  
 
Gráfico 6a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2F. 
 

 
Q2Q2Q2Q2F: RelevânciaF: RelevânciaF: RelevânciaF: Relevância    atribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estatribuída para os estímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) de ímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) de ímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) de ímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) de 

similares/exemplos de produtos.similares/exemplos de produtos.similares/exemplos de produtos.similares/exemplos de produtos.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 6b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2F. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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As imagens de princípios de solução (Questão 2-G; Q2G. Gráficos 7a e 7b.) também 
tiveram médias semelhantes, sendo 4,4 para os estudantes e 4,56 para os docentes. Desse 
modo, de acordo com a média de respostas para os estímulos pictóricos, as imagens associadas 
ao problema são percebidas como as mais relevantes, seguidas pelas imagens de similares e 
princípios de solução. 
 
 
Gráfico 7a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2G. 
 

 
Q2Q2Q2Q2GGGG: Relevância atribuída para os est: Relevância atribuída para os est: Relevância atribuída para os est: Relevância atribuída para os estímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) a partir de ímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) a partir de ímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) a partir de ímulos pictóricos: imagens (fotografias e desenhos) a partir de 

princípios dprincípios dprincípios dprincípios de solução para o problema, em outros contextos.e solução para o problema, em outros contextos.e solução para o problema, em outros contextos.e solução para o problema, em outros contextos.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 7b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2G. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 

 



373 

Para o grupo de estímulos externos categorizados como objetos tridimensionais, os 
produtos comerciais – similares – foram percebidos como importantes em ambas as amostras, 
de acordo com as médias de 4,08 para estudantes e 4,35 para docentes (Questão 2-H; Q2H. 
Gráficos 8a e 8b). Os mockups e protótipos também tiveram médias semelhantes, com 4,3 
para os estudantes e 4,52 para os docentes (Questão 2-I; Q2I. Gráficos 9a e 9b). Já para os 
objetos tridimensionais de outros contextos, mais distantes do problema (Questão 2-J; Q2J. 
Gráficos 10a e 10b), as médias foram inferiores, além de terem uma diferença mais 
significativa entre as amostras: 2,91 para os estudantes (de pouco importante a neutro) e 3,94 
para os docentes (de neutro a importante). 
 
Gráfico 8a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2H. 

 
    

Q2Q2Q2Q2HHHH: Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os objetos tridimensionais:objetos tridimensionais:objetos tridimensionais:objetos tridimensionais:    
produtos similares/comerciais.produtos similares/comerciais.produtos similares/comerciais.produtos similares/comerciais.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
ráfico 8b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2H. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 9a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2I. 

 
Q2Q2Q2Q2IIII: Relevância atri: Relevância atri: Relevância atri: Relevância atribuída para os buída para os buída para os buída para os objetos tridimensionais:mockup ou protótipo.objetos tridimensionais:mockup ou protótipo.objetos tridimensionais:mockup ou protótipo.objetos tridimensionais:mockup ou protótipo.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 

Gráfico 9b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2I. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 10a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2J. 
 

 
    

Q2Q2Q2Q2JJJJ: Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os objetos tridimensionais de outros contextoobjetos tridimensionais de outros contextoobjetos tridimensionais de outros contextoobjetos tridimensionais de outros contextos não relacionados s não relacionados s não relacionados s não relacionados 
diretamente ao problema projetual.diretamente ao problema projetual.diretamente ao problema projetual.diretamente ao problema projetual.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 10b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2J. 

______________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Por fim, para os estímulos audiovisuais, as médias também se aproximaram mais de 
neutro na escala Likert. Para os audiovisuais diretamente associados à temática (Questão 2-
K; Q2K. Gráficos 11a e 11b.), a média dos estudantes foi 3,97 e dos docentes 3,43. Para os 
estímulos audiovisuais distantes da temática (Questão 2-L; Q2L. Gráficos 12a e 12b.), as 
medias foram ainda mais inferiores: 3,2 para estudantes e 3,58 para os docentes. 

 
Gráfico 11a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2K. 

 
Q2Q2Q2Q2K: Relevância atribuída para os estímulos audiovisuais diretamente relacionados à temática do K: Relevância atribuída para os estímulos audiovisuais diretamente relacionados à temática do K: Relevância atribuída para os estímulos audiovisuais diretamente relacionados à temática do K: Relevância atribuída para os estímulos audiovisuais diretamente relacionados à temática do 

projeto.projeto.projeto.projeto.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 

Gráfico 11b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2K. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 12a: Média dos estudantes e docentes para a questão 2L. 
 

 
 

Q2Q2Q2Q2LLLL: Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os : Relevância atribuída para os estímulos audiovisuais não relacionados diretamente à temática do estímulos audiovisuais não relacionados diretamente à temática do estímulos audiovisuais não relacionados diretamente à temática do estímulos audiovisuais não relacionados diretamente à temática do 
projeto.projeto.projeto.projeto.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
Gráfico 12b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 2L. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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A respeito do momento do projeto em que consideram mais importante buscar e utilizar os 
estímulos, praticamente não houve variação entre os grupos de respondentes. As fases iniciais, 
do briefing e identificação de oportunidade à análise do problema (Questão 3-A; Q3A. 
Gráficos 13a e 13b.) obtiveram as médias mais elevadas: 4,7 para estudantes e 4,66 para 
docentes, aproximando-se de fundamental. A seguir, vem a fase de geração de alternativas 
(Questão 3-C; Q3C. Gráficos 14a e 14b.), com 4,47 para estudantes e 4,66 para docentes, e a 
fase de definição do conceito do projeto (Questão 3-B; Q3B. Gráficos 15a e 15b.). Por fim, a 
fase de desenvolvimento (Questão 3-D; Q3D. Gráficos 16a e 16b.), obteve médias de 3,7, sendo 
a menos relevante nesse processo. 
 
Gráfico 13a: Média dos estudantes e docentes para a questão 3A. 

 
Q3AQ3AQ3AQ3A: : : : Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: 
nas fases iniciais de recebimento do briefing, identificação de oportunidade e análise do problema.nas fases iniciais de recebimento do briefing, identificação de oportunidade e análise do problema.nas fases iniciais de recebimento do briefing, identificação de oportunidade e análise do problema.nas fases iniciais de recebimento do briefing, identificação de oportunidade e análise do problema.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
Gráfico 13b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 3A. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 14a: Média dos estudantes e docentes para a questão 3B. 

 
Q3BQ3BQ3BQ3B: : : : Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: na Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: na Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: na Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: na 

definição do conceito, ou da estratégia, do projeto.definição do conceito, ou da estratégia, do projeto.definição do conceito, ou da estratégia, do projeto.definição do conceito, ou da estratégia, do projeto.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
 
Gráfico 14b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 3B. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 15a: Média dos estudantes e docentes para a questão 3C. 

 
Q3CQ3CQ3CQ3C: : : : Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulMomentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulMomentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulMomentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: na os externos: na os externos: na os externos: na 

geração de ideias e alternativas.geração de ideias e alternativas.geração de ideias e alternativas.geração de ideias e alternativas.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
 
Gráfico 15b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 3C. 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 16a: Média dos estudantes e docentes para a questão 3D. 

 
Q3DQ3DQ3DQ3D: : : : Momentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externMomentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externMomentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externMomentos do projeto em que consideram importante buscar e aplicar os estímulos externos: os: os: os: 

para o desenvolvimento da alternativa selecionada e seu refinamento.para o desenvolvimento da alternativa selecionada e seu refinamento.para o desenvolvimento da alternativa selecionada e seu refinamento.para o desenvolvimento da alternativa selecionada e seu refinamento.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 16b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 3D. 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 

Sobre a contribuição dos estímulos e sua influência no processo e na solução projetual, 
a média mais alta foi para romper bloqueios mentais (Questão 4-D; Q4D), com 4,4 para os 
estudantes e 4,56 para os docentes. Com valores similares, vem a influência para a flexibilidade 
na geração de ideias, sendo 4,38 para os estudantes e 4,5 para os docentes (Questão 4-B; Q4B). 
A seguir, consta a influência para a aplicabilidade das ideias e soluções geradas (Questão 4-C; 
Q4C), com médias de 4,17 para os estudantes e 4,28 para os docentes. Para a originalidade das 
ideias (Questão 4-A; Q4A), as médias foram de 4,05 para os estudantes e 4,11 para os docentes. 
Por fim, as médias mais baixas foram para a influência e contribuição à comunicação com 



382 

clientes, usuários e outros públicos (Questão 4-F; Q4F), sendo 3,85 para os estudantes e 4,07 
para os docentes, e para a comunicação entre a equipe de projeto (Questão 4-E; Q4E), com 
médias de 3,93 para estudantes e 4,2 para docentes. Os gráficos referentes à questão 4 
encontram-se a seguir. 
 
Gráfico 17a: Média dos estudantes e docentes para a questão 4A. 
 

 
Q4AQ4AQ4AQ4A: : : : Como consideram que o uso dos estímulos influencia o procComo consideram que o uso dos estímulos influencia o procComo consideram que o uso dos estímulos influencia o procComo consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: esso e a solução do projeto: esso e a solução do projeto: esso e a solução do projeto: 

contribuição para a originalidade da solução.contribuição para a originalidade da solução.contribuição para a originalidade da solução.contribuição para a originalidade da solução.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
Gráfico 17b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 4A. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 18a: Média dos estudantes e docentes para a questão 4B. 
 

 
Q4BQ4BQ4BQ4B: : : : Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: solução do projeto: solução do projeto: solução do projeto: 

influenciam a flexibilidade e diversidade das propostasinfluenciam a flexibilidade e diversidade das propostasinfluenciam a flexibilidade e diversidade das propostasinfluenciam a flexibilidade e diversidade das propostas    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 

Gráfico 18b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 4B. 
 

 
 

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 19a: Média dos estudantes e docentes para a questão 4C. 
 

 
Q4CQ4CQ4CQ4C: : : : Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: e a solução do projeto: e a solução do projeto: e a solução do projeto: 

aumentam a aplicabilidade das ideias e soluções geradas.aumentam a aplicabilidade das ideias e soluções geradas.aumentam a aplicabilidade das ideias e soluções geradas.aumentam a aplicabilidade das ideias e soluções geradas.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
Gráfico 19b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 4C. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 20a: Média dos estudantes e docentes para a questão 4D. 
 

 
Q4DQ4DQ4DQ4D: : : : Como consideram que o uso dos estímulos influencia o procComo consideram que o uso dos estímulos influencia o procComo consideram que o uso dos estímulos influencia o procComo consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para esso e a solução do projeto: para esso e a solução do projeto: para esso e a solução do projeto: para 

romper bloqueios mentais e auxiliar nas etapas e projetos em que o trabalho é realizado romper bloqueios mentais e auxiliar nas etapas e projetos em que o trabalho é realizado romper bloqueios mentais e auxiliar nas etapas e projetos em que o trabalho é realizado romper bloqueios mentais e auxiliar nas etapas e projetos em que o trabalho é realizado 
individualmente, na maior parte do tempo.individualmente, na maior parte do tempo.individualmente, na maior parte do tempo.individualmente, na maior parte do tempo.    

______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
Gráfico 20b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 4D. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 21a: Média dos estudantes e docentes para a questão 4E. 
 

 
Q4EQ4EQ4EQ4E: : : : Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para 

auxiliar a comunicação entre a equipe e a realização do processo de design em grupo.auxiliar a comunicação entre a equipe e a realização do processo de design em grupo.auxiliar a comunicação entre a equipe e a realização do processo de design em grupo.auxiliar a comunicação entre a equipe e a realização do processo de design em grupo.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
Gráfico 21b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 4E. 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 22a: Média dos estudantes e docentes para a questão 4F. 
 

 
Q4FQ4FQ4FQ4F: : : : Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para Como consideram que o uso dos estímulos influencia o processo e a solução do projeto: para 

auxiliar a comunicação com clientes, usuários e outros públicos de interesse do projeto.auxiliar a comunicação com clientes, usuários e outros públicos de interesse do projeto.auxiliar a comunicação com clientes, usuários e outros públicos de interesse do projeto.auxiliar a comunicação com clientes, usuários e outros públicos de interesse do projeto.    
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
 
 
 
Gráfico 22b: Porcentagem das respostas dos estudantes e docentes para a questão 4F. 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Elaborado pela autora. 
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Apêndice E: Instrumentos para Entrevistas 
 
E1: Cartões com tipos de estímulos 
E2: Escala qualitativa para avaliação da contribuição percebida pelo uso de estímulos externos 
no processo 
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E1: Cartões com exemplos de tipos de estímulos 
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E1: Cartões com exemplos de tipos de estímulos (imagens reduzidas) 
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E2: Escala qualitativa para avaliação da contribuição percebida pelo uso de estímulos externos 
no processo 
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Apêndice F: framework apresentado no Workshop 
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CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK INICIAL DA SITUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK INICIAL DA SITUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK INICIAL DA SITUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK INICIAL DA SITUAÇÃO PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA    

Percepção | Análise 

EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias    Ações/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/Procedimentos    MecanismosMecanismosMecanismosMecanismos    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    
Métodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou Instrumentos Resultados Esperados 

1.11.11.11.1 Buscar os discursos Buscar os discursos Buscar os discursos Buscar os discursos 
associados associados associados associados 
individualmente, entre os individualmente, entre os individualmente, entre os individualmente, entre os 
integrantes do grupointegrantes do grupointegrantes do grupointegrantes do grupo    

 

Compartilhar a essência da situação (o 
valor conhecido) com a equipe 
 

Instigar o uso de estímulos externosestímulos externosestímulos externosestímulos externos, 
para resgatar o conhecimento conhecimento conhecimento conhecimento 
existenteexistenteexistenteexistente e expandir o frame inicial 

Busca ativa, individual, porém 
aleatória, partindo apenas do valor 
conhecido. 

 

Restringir a busca de similares. 

 

Adotar diferentes tipos de diferentes tipos de diferentes tipos de diferentes tipos de 
representação, mais abstratas:representação, mais abstratas:representação, mais abstratas:representação, mais abstratas: 
solicitar, por exemplo, 2 tipos de 
representações, além de imagens 
(como textos e áudios), que sejam de que sejam de que sejam de que sejam de 
diferentes domínios em relação ao diferentes domínios em relação ao diferentes domínios em relação ao diferentes domínios em relação ao 
domínio da situação inicial.domínio da situação inicial.domínio da situação inicial.domínio da situação inicial.    

 

 

E-mail ou instrumento físico que apresente o valor (essência da situação inicial) 
e que solicite a busca randômica dos estímulos externos, demonstrando os tipos 
de representações possíveis (pictóricos, verbais, áudios e audiovisuais, 
táteis/tridimensionais) e explicitando a abstração em relação aos diferentes 
domínios entre a fonte de inspiração e a situação inicial. 

Relações temáticas, (conhecimentos 
associados) à situação de acordo com 
os inputs do projeto e com o 
conhecimento e experiência dos 
designers.  
 
Resgate do conhecimento armazenado 
na memória e a criação de novas 
relações com a situação, 
compartilhando entre a equipe de 
modo a produzir novos gatilhos para a 
criação de outros frames, voltados ao 
espaço da solução e com uma 
abordagem voltada à abstração, 
fantasia e imaginação no início do 
processo criativo. 

Disponibilizar tempo para cada 
designer formular seu frame mental 
 

*REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO*     

1.21.21.21.2 Compartilhar e definir os Compartilhar e definir os Compartilhar e definir os Compartilhar e definir os 
discursos entre o grupodiscursos entre o grupodiscursos entre o grupodiscursos entre o grupo    

Realizar uma reunião com o grupo para 
discutir a essência da situação inicial 
 

Resgatar o conhecimento conhecimento conhecimento conhecimento 
armazenadoarmazenadoarmazenadoarmazenado associado à situação 

 

Adotar os estímulos externosestímulos externosestímulos externosestímulos externos como 
gatilho para a definição de discursos e 
para a comunicação entre a equipe. 

 

Não julgar as colocações individuais e 
ampliar o frame inicial. 

 

Expor os estímulos externos 
pesquisados individualmente e 
compartilhar entre o grupo para a 
definição dos que se mantém como 
fonte de inspiração, priorizando as 
mais abstratas e os diferentes tipos de 
representação. 

 

Definir os discursos em palavras-
chave, frases, ou através dos estímulos 
externos, na sua íntegra ou em parte 
que seja relevante para a situação 
inicial. 

 

 

Recomenda-se adotar um instrumento físico como um painel, charts, quadros 
com post-its, em que possam ser escritos e/ou colados os termos e referências 
que sintetizem os discursos. 

 

Ainda que estímulos como vídeos, por exemplo, não possam ser colocados neste 
espaço físico, é importante mantê-los em uma biblioteca digital do projeto, e 
traduzir o seu significado para a situação no painel. 

 

É importante manter todas as informações em conjunto, visíveis a todos os 
integrantes, para que possam compartilhar e visualizar o conjunto que se está 
formando. 

 

Se necessário, podem ser adotados métodos como brainstorming e k-J Method 
para estimular o encontro dos discursos no frame inicial. Recomenda-se que seja 
estimulada a imaginação e a fantasia e podem ser utilizados princípios 
associados à fantasia, partindo da essência da situação e então buscando relações 
de: inversão (opostos); repetição; fusão; e mudanças. 

Identificar os discursos associados à 
essência (ao valor a ser entregue) a 
partir do conhecimento existente na 
equipe 

Identificar novos discursos a partir dos 
estímulos externos selecionados 

Definir os discursos iniciais de forma 
concisa 
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IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.    

Percepção | Análise : : Análise | Síntese 

EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias    Ações/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/Procedimentos    MecanismosMecanismosMecanismosMecanismos    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    
Métodos, Ferramentas Métodos, Ferramentas Métodos, Ferramentas Métodos, Ferramentas e/ou Instrumentose/ou Instrumentose/ou Instrumentose/ou Instrumentos Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados    

2.1 Buscar novos discursos 2.1 Buscar novos discursos 2.1 Buscar novos discursos 2.1 Buscar novos discursos 
associados à situação com o associados à situação com o associados à situação com o associados à situação com o 
cliente, bem como com demais cliente, bem como com demais cliente, bem como com demais cliente, bem como com demais 
stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders    

Identificar os valores que percebem e o 
universo desejado para o projeto, o 
contexto no qual deve se inserir ou 
possui relações. 

Adotar estímulos externosestímulos externosestímulos externosestímulos externos a partir da 
seleção do cliente, pela sua perspectiva 
da situação projetual. 

Propor ao cliente uma busca ativa de 
estímulos que sejam fontes de 
inspiração, seguindo os mesmos 
parâmetros da busca entre a equipe. 

Utilizar exemplos do que se está solicitando, para que o cliente compreenda a 
pesquisa. 

Questões-chave, adequadas ao caso, que auxiliem o cliente a buscar essas 
representações, como perguntas que busquem o real objetivo do cliente e os 
objetivos que espera obter ou entregar; questões que busquem traduzir 
aspectos sensoriais, ou instigar áreas, domínios diferentes, mas que percebe 
relações. 

Mapeamento de novos temas, áreas 
de conhecimento, valores (discursos) 
associados à situação do projeto, 
adequados à perspectiva do cliente e 
de campos mais distantes do 
problema. 

 

As situações rotineiras costumam 
conduzir a ligações mais próximas 
(como louça – cozinha; cadeira – 
ergonomia) e espera-se conseguir 
resultados mais distantes (como 
louça- elementos da natureza), o que 
posteriormente podem gerar 
analogias mais originais. 

 

Pelo processo de busca de estímulos, 
experimentação e compartilhamento 
entre o grupo, acredita-se que não 
apenas novos 
temas/assuntos/discursos associados 
possam surgir, mas as próprias 
analogias já comecem a acontecer 
com esses gatilhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO*     

2.2 Categorizar e realizar o 2.2 Categorizar e realizar o 2.2 Categorizar e realizar o 2.2 Categorizar e realizar o 
mapeamento semântico dos mapeamento semântico dos mapeamento semântico dos mapeamento semântico dos 
discursos no processo em grupodiscursos no processo em grupodiscursos no processo em grupodiscursos no processo em grupo    

Relacionar os discursos obtidos 
anteriormente 
 

Utilizar diferentes tipos de diferentes tipos de diferentes tipos de diferentes tipos de 
representaçãorepresentaçãorepresentaçãorepresentação para definir os 
discursos (verbais, mas também 
visuais, tridimensionais, dentre outros) 

 

 

Iniciar pelos discursos mais 
proximamente relacionados à situação, 
para estabelecer as relações, e destes 
encontrar as categorias mais distantes, 
de domínios diferentes daqueles da 
situação inicial, priorizando as 
categorias mais distantes e fontes mais 
abstratas. 

Manter o instrumento físico/painel adotado anteriormente, no espaço de 
trabalho, para a visualização em conjunto das categorias e compartilhamento 
entre a equipe. 

Utilizar os diferentes tipos de representação que forem possíveis. 

Se necessário, é possível adotar métodos para o mapeamento semântico como 
mapa mental e mapa conceitual, e para definir os temas, categorizando a 
informação, como o diagrama de afinidades. 

Encontrar categorias principais para 
esses discursos/temas 
 
Expandir as categorias, criando novas 
relações e novos temas associados aos 
anteriores 

2.3 Buscar novos temas 2.3 Buscar novos temas 2.3 Buscar novos temas 2.3 Buscar novos temas 
periféricos relacionados à periféricos relacionados à periféricos relacionados à periféricos relacionados à 
situação no processo em gruposituação no processo em gruposituação no processo em gruposituação no processo em grupo    

Criar novos temas, periféricos à 
situação inicial, a partir das categorias 
estabelecidas 

Utilizar estímulos externos estímulos externos estímulos externos estímulos externos a partir 
das temáticas definidas. 

 

Instigar o conhecimento pessoalconhecimento pessoalconhecimento pessoalconhecimento pessoal, 
buscando relações com as áreas de 
interesse individual, e compartilhando-
as com o grupo. 

 

 

 

Realizar uma busca ativa a partir das 
palavras-chave relacionadas aos temas 
definidos. 

Manter o foco da busca em diferentes diferentes diferentes diferentes 
tipos de representação e que sejam tipos de representação e que sejam tipos de representação e que sejam tipos de representação e que sejam 
de diferentes domínios em relação ao de diferentes domínios em relação ao de diferentes domínios em relação ao de diferentes domínios em relação ao 
domínio da situação inicial, domínio da situação inicial, domínio da situação inicial, domínio da situação inicial, buscando 
fontes de inspiração mais abstratas. 
Entretanto, se sentirem necessidade, os 
similares não estão restritos. 

No caso dos similares, é importante 
avaliar o que funcionou ou não, por que 
é uma referência, e disso, como 
transformar em gatilho para algo novo. 
Por exemplo, uma embalagem 
hexagonal tem como princípio a 
modularidade de sua geometria, e este 
princípio pode ser um novo tema para 
buscar outras formas de resolvê-lo. 
Solicitar que se busquem relações entre 
os temas definidos e ao menos uma 
área de interesse pessoal, o que pode 
ser traduzido nas diferentes formas de 
representação (verbal, visual, 
tridimensional, sonora ou audiovisual), 
a fim de encontrar outros temas de 
domínios distintos. 

Podem ser realizados momentos 
individuais e posterior troca entre o 
grupo, para ambas as atividades, ou 
realizar esses momentos coletivamente, 
em uma reunião. 

Levar os resultados da dinâmica para o instrumento físico/painel no espaço de 
trabalho, para o compartilhamento e comunicação das ideias. 

Ferramentas digitais para a busca, organização e compartilhamento entre o 
grupo das novas referências podem ser utilizadas. 

Métodos que auxiliem a organizar esses estímulos e fontes de inspiração com 
os temas existentes no painel físico também podem ser adotados, como 
moodboard, painel semântico, colagens e storyboard. 
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IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FRAMES ASSOCIADOS À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA; BUSCA DE TEMAS PERIFÉRICOS.    

 Criar novos temas, periféricos à 
situação inicial, a partir do acaso e 
confrontação semântica 

Utilizar a experimentaçãoexperimentaçãoexperimentaçãoexperimentação, instigando 
o uso da materialidade no processo, e 
direcionando a atenção ao acaso, às 
ocorrências aleatórias que podem 
acontecer. 

 

Incentivar a curiosidadecuriosidadecuriosidadecuriosidade e 
aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem de novas áreas, 
aparentemente aleatórias à situação, na 
busca de novas temáticas 

 

 

Recomenda-se realizar experimentos 
com materiais para representações bi e 
tridimensionais, a partir de recursos 
linguísticos e semânticos, estratégias 
compositivas e estilísticas, a partir de 
princípios de solução, ou através de 
técnicas e recomendações que visem o 
improviso, o erro e a imaginação, a fim 
de observar detalhes que podem ser 
traduzidos em algo relevante para a 
situação problemática. 
 
Indica-se mostrar, ou buscar, as 
alternativas possíveis de diferentes 
domínios/áreas do conhecimento que 
não foram relacionadas com a temática 
do projeto (história, cultura popular, 
astronomia, por exemplo). 
 
É importante sempre enfatizar que o 
propósito não é encontrar uma solução 
direta, mas um detalhe, uma pequena 
informação que possa ser percebida e 
relacionada como um novo gatilho para 
a situação projetual. 
 

É importante dispor de um conjunto desses tipos de experimentações possíveis 
(categorias), não como possibilidades únicas, mas para que o grupo possa 
visualizar o que podem realizar e obterem um gatilho inicial. Esses recursos 
podem ser sorteados, definidos aleatoriamente para a aplicação no processo, 
ou então escolhidos pelos participantes. Ainda, é possível solicitar 
combinações, por exemplo, buscar novas temáticas gerando algum tipo de 
experimento com materiais e com um princípio de solução. Ao final, solicitar 
que algo do que realizaram seja trazido para as temáticas associadas à situação 
problema. 
 
Dispor de um conjunto de áreas de conhecimento ou domínios em categorias 
par que sejam sorteadas ou escolhidas e então buscadas conexões por meio da 
confrontação semântica e relações forçadas. 
 
 
 

 

2.4 Construção das relações 2.4 Construção das relações 2.4 Construção das relações 2.4 Construção das relações 
temáticas e hierarquitemáticas e hierarquitemáticas e hierarquitemáticas e hierarquizaçãozaçãozaçãozação    

Relacionar os temas encontrados ao 
longo do processo e hierarquiza-los no 
processo em grupo 

ReflexãoReflexãoReflexãoReflexão entre a equipe sobre os novos 
frames para a situação problemática. 

 

ProcessamentoProcessamentoProcessamentoProcessamento    e organização da organização da organização da organização da 
informaçãoinformaçãoinformaçãoinformação    obtida, relacionando os 
estímulos e ideias em novos temas 
associados à situação problemática, 
através do mapeamento semântico mapeamento semântico mapeamento semântico mapeamento semântico 
dos conteúdos. 

 

 

Sugere-se que os resultados das 
atividades anteriores, que podem ser 
realizadas em conjunto ou então 
individualmente e depois 
compartilhadas entre o grupo, sejam 
compartilhados entre a equipe. 
 
Indica-se um processo reflexão entre a 
equipe, representando as ideias obtidas 
para que, então, sejam relacionadas 
como novos temas ao frame da situação 
problemática. 
 
Novos estímulos externos poderão ser 
buscados e criados (modelos, sketches, 
palavras-chave) para representar essas 
ideias, e trazidos para a discussão em 
grupo. 
 
Sugere-se utilizar um painel 
compartilhado entre o grupo, por 
exemplo, (e mapas mentais e 
conceituais como auxílio) para a para a para a para a 
hierarquizaçãohierarquizaçãohierarquizaçãohierarquização das temáticas mais 
relevantes à situação, não por 
proximidade à temática, mas, de 
acordo com a importância para o que 
foi exposto pelo cliente; a relevância 
para o que foi trazido de outros 
públicos; com relação à originalidade 
(no sentido de novidade) e àquelas que 
a equipe acredita terem maior 
potencial para a criação das soluções, 
mantendo a priorização em temáticas 
mais abstratas, de outros domínios, 
para a criação de analogias. 
 
 

Métodos que auxiliem o processo de criação, como brainstorming verbal e 
visual, c-sketch, prototipagem para elaboração de modelos rápidos para 
pensar, e as técnicas sugeridas anteriormente como moodboard, painel 
semântico, colagens, storyboard podem ser abastecidas com as novas 
informações. 
 
Instrumento físico/painel adotado anteriormente, no espaço de trabalho, para 
a visualização em conjunto das categorias e definição dos novos temas. 
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CRIAÇÃO DE ANALOGIAS (LINKS ENTRE OS FRAMES)CRIAÇÃO DE ANALOGIAS (LINKS ENTRE OS FRAMES)CRIAÇÃO DE ANALOGIAS (LINKS ENTRE OS FRAMES)CRIAÇÃO DE ANALOGIAS (LINKS ENTRE OS FRAMES)    

Síntese | Analogias 

EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias    Ações/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/Procedimentos    MecanismosMecanismosMecanismosMecanismos    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    
Métodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou Instrumentos Resultados Esperados 

*REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO*      

3.1 Explorar as categorias 3.1 Explorar as categorias 3.1 Explorar as categorias 3.1 Explorar as categorias 
(temas, discursos) em relação à (temas, discursos) em relação à (temas, discursos) em relação à (temas, discursos) em relação à 
sua similaridade com a sua similaridade com a sua similaridade com a sua similaridade com a essência essência essência essência 

da situação projetual. da situação projetual. da situação projetual. da situação projetual.  

Iniciar buscando relações mais 
abstratas, entre conceitos, valores, 
emoções, para depois buscar as 
relações mais tangíveis, como formas, 
funcionalidades, cores, texturas, por 
exemplo. 

 

 

Abstração do pensamento. Abstração do pensamento. Abstração do pensamento. Abstração do pensamento. Buscar 
inicialmente mais relações de 
similaridade esesesestruturaltruturaltruturaltrutural entre a fonte 
de inspiração e a essência da situação 
(profunda; quando se encontram 
relações semelhantes entre duas coisas, 
como por exemplo, um átomo e o 
sistema solar, que envolvem uma 
configuração semelhante de objetos, 
mas não são similares em sua 
aparência, em seus atributos) do que  
superficialsuperficialsuperficialsuperficial (associação de atributos 
perceptivos que são encontrados tanto 
na fonte de inspiração quanto no 
problema), o que pode ocorrer em um 
momento posterior. 

Para manter o foco em analogias com 
mais relações estruturais, é importante 
buscar o pormenorbuscar o pormenorbuscar o pormenorbuscar o pormenor nas fontes de 
inspiração adotadas, e não no todo. 

 

Realizar o processo em grupo. 

 

 

Utilizar o Instrumento físico/painel adotado anteriormente, no espaço de 
trabalho, para a visualização em conjunto das categorias/temas. 

Utilizar os estímulos adotados como fontes de inspiração (no painel ou em outros 
recursos) mantendo-os para a troca de ideias entre a equipe. 

 

 

Analogias mais distantes, entre 
domínios distintos e aspectos 
incomuns, obtidas através de relações 
estruturais, e não apenas de aspectos 
superficiais, o que tende a soluções 
mais originais. 

 

Ao mesmo tempo, adequação ao 
contexto da situação problemática, por 
ter em sua origem os temas 
relacionados a essa situação, incluindo 
a perspectiva do cliente. 

 

Flexibilidade na geração de ideias, 
pelos mecanismos e ações sugeridas no 
processo e pelo compartilhamento das 
ideias em grupo.  

 

Desenvolvimento da capacidade de 
tradução de linguagens, pelo estímulo 
às representações flexíveis. 

 

3.2 Criar analogias com foco 3.2 Criar analogias com foco 3.2 Criar analogias com foco 3.2 Criar analogias com foco 
em relações estruturais e deem relações estruturais e deem relações estruturais e deem relações estruturais e de    
domínios distintos do problemdomínios distintos do problemdomínios distintos do problemdomínios distintos do problem 

Identificar relações adotando os 
estímulos externos no processo de 
criação entre a equipe.  
 

Adotar os estímulos externosestímulos externosestímulos externosestímulos externos como 
fontes de inspiração para as analogias, 
a partir dos princípios de: 
simplificação; abstração (uso de 
algumas de suas propriedades); 
associação (entre outros 
estímulos/fontes de inspiração); 
modificação (da fonte de inspiração 
para gerar algo novo). 

 

Transposição de linguagens, Transposição de linguagens, Transposição de linguagens, Transposição de linguagens, 
realizando a transição entre os 
diferentes tipos de representações 
obtidas pelos estímulos, as associações 
para o problema e as representações da 
solução. 

 

Suspensão de julgamentos Suspensão de julgamentos Suspensão de julgamentos Suspensão de julgamentos no 
processo em grupo. 

 

 
 

Também pode ser utilizada a 
confrontação semântica entre as fontes 
de inspiração e entre essas e a essência 
da situação problemática, através de 
relações forçadas, assim como a 
ambiguidade, ou seja, procurar outros 
significados que a imagem, palavra, ou 
objeto pode ter, e outros estímulos que 
possam ter o mesmo significado do 
original).  
 
Recursos linguísticos e semânticos, 
estratégias compositivas e estilísticas, 
utilizados para criar novos frames 
(temas) podem ser retomados para 
encontrar associações. 
Outra sugestão é encontrar 
affordances, ou seja, a maneira que um 
objeto comunica às pessoas como deve 
ser utilizado, buscando associações e 
através de fontes de inspiração. 
 
Os tipos de analogias tipos de analogias tipos de analogias tipos de analogias definidos por 
Gordon (1961) podem servir como 
possibilidades para encontrar relações: 
analogia peanalogia peanalogia peanalogia pessoalssoalssoalssoal – quando há a 
identificação do indivíduo com os 
elementos do problema, estabelecendo 
relações a partir do repertório e das 
características da pessoa, ou seja, o 
designer, ou grupo, se coloca no lugar 
da situação, questionando-se “se eu 
fosse esse problema, ou conceito”; 
analogia direta analogia direta analogia direta analogia direta ––––    relacionando 
conceitos e conhecimentos entre o 
problema e coisas existentes (como 
através de exemplos da natureza, por 
exemplo); analogia simbólicaanalogia simbólicaanalogia simbólicaanalogia simbólica – 
através de associações com elementos 
simbólicos; e analogias por faanalogias por faanalogias por faanalogias por fantasias ntasias ntasias ntasias 
––––    quando os conceitos são comparados 
a algo que não existe no mundo real, 
apenas no imaginário. 

Utilizar o Instrumento físico/painel adotado anteriormente, no espaço de 
trabalho, para a visualização em conjunto das categorias/temas. 

Utilizar os estímulos adotados como fontes de inspiração (no painel ou em outros 
recursos) mantendo-os para a troca de ideias entre a equipe. 

É importante manter todas as informações em conjunto, visíveis a todos os 
integrantes, para que possam compartilhar e visualizar o conjunto que se está 
formando. 

Utilizar recursos físicos para gerar ideias que permitam a visualização do conjunto 
de analogias geradas entre o grupo, para discussão, reflexão e para que funcionem 
como gatilho para novas ideias. 

Métodos que auxiliem sobretudo a gerar ideias a partir de outras existentesgerar ideias a partir de outras existentesgerar ideias a partir de outras existentesgerar ideias a partir de outras existentes e 
progressivamente, progressivamente, progressivamente, progressivamente, em grupo, podem contribuir para o processo, como 635 e C-
sketch, por exemplo. Esse tipo de método também pode ser utilizado não apenas 
com representações bidimensionais, mas também com modelos/mockups. 

Buscar diferentes analogias, visando a 
flexibilidade na geração de ideias. 
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AÇÃO DE NOVA ABORDAGEM PARA OAÇÃO DE NOVA ABORDAGEM PARA OAÇÃO DE NOVA ABORDAGEM PARA OAÇÃO DE NOVA ABORDAGEM PARA O    PROBLEMA (INSIGHT)PROBLEMA (INSIGHT)PROBLEMA (INSIGHT)PROBLEMA (INSIGHT)    

Síntese | Geração e elaboração de ideias| Tradução 

EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias    Ações/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/Procedimentos    MecanismosMecanismosMecanismosMecanismos    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    
Métodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou Instrumentos Resultados Esperados 

*REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO**REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO*      

4.1 Gerar novas ideias a partir 4.1 Gerar novas ideias a partir 4.1 Gerar novas ideias a partir 4.1 Gerar novas ideias a partir 
da evolução das primeiras da evolução das primeiras da evolução das primeiras da evolução das primeiras 
analogias realizadas analogias realizadas analogias realizadas analogias realizadas  

Realizar um processo de geração de 
ideias entre a equipe, a partir das 
conexões realizadas anteriormente, 
buscando novas analogias se necessário 

 

Realizar a evolução das ideias em 
diferentes linguagens, por exemplo, de 
um conceito verbal, para formas e 
soluções visuais, ou de um estímulo 
visual para o conceito de um serviço. 

 

 

Estímulos externos/fontes de Estímulos externos/fontes de Estímulos externos/fontes de Estímulos externos/fontes de 
inspiraçãoinspiraçãoinspiraçãoinspiração selecionados 
anteriormente. 

 

Representação flexível para a Representação flexível para a Representação flexível para a Representação flexível para a 
evolução das ideiasevolução das ideiasevolução das ideiasevolução das ideias (modelos, 
desenhos, palavras, textos, etc). 

 

Tradução de linguagens:Tradução de linguagens:Tradução de linguagens:Tradução de linguagens: plásticas < > 
verbais 

 

Suspensão de julgamentos.Suspensão de julgamentos.Suspensão de julgamentos.Suspensão de julgamentos.    

 

 

Idealmente, realizar o processo em 
grupo, propiciando a reflexão em 
conjunto; mas é possível realizar a 
geração de novas ideias e tradução de 
linguagens individualmente e, realizar 
um momento posterior para o 
compartilhamento das soluções. 

Para traduzir essas linguagens, 
recomenda-se utilizar os estímulos, ou 
buscar novas representações, se 
necessário, para transferir atributos 
abstratos (conceito, valores, emoções) 
em representações concretas, 
perceptíveis (formas, cores, texturas, 
funcionalidades, por exemplo). 

Também é importante estimular a 
experimentação nas formas de 
representação, flexíveis, para que cada 
designer se sinta confortável em expor 
suas ideias no grupo adotando os 
recursos que lhe forem mais 
conveniente, como palavras, sketches 
ou modelos rápidos.  

Utilizar o Instrumento físico/painel adotado anteriormente, no espaço de 
trabalho, para complementar as analogias com as novas ideias. 

Combinar métodos que auxiliem a observar e os transpor atributos abstratos em 
tangíveis e a representar ideias de diferentes maneiras podem auxiliar o processo 
entre a equipe, como colagens, moodboard, sketches conceituais, prototipagem, 

experience prototyping. 

Conexões entre ideias (insights) que 
sirvam como possíveis soluções ao que 
se está buscando (conceito, solução 
formal para um produto físico ou 
gráfico, etc.). 

 

Desenvolvimento da capacidade de 
elaboração de uma ideia, mesmo que 
de origem de outros integrantes do 
grupo, incentivando a 
interdependência da equipe. 

 

Passar de ideias, imagens mentais, para 
representações e hipóteses de soluções 
tangíveis, de acordo com as habilidades 
de representação de cada integrante do 
grupo. 

4.2 Elaborar as ideias geradas 4.2 Elaborar as ideias geradas 4.2 Elaborar as ideias geradas 4.2 Elaborar as ideias geradas 
no processo em grupono processo em grupono processo em grupono processo em grupo    

Realizar o desenvolvimento das ideias e 
analogias geradas, agora mudando o 
foco da divergência (de buscar 
diferentes possibilidades) para a 
convergência (buscar soluções para 
uma mesma ideia) através de 
diferentes formas de representação. 

 

Buscar soluções alternativas para o 
refinamento das ideias. 

 

Comparar as propostas no contexto 
existente, para adequação e verificação 
da originalidade das soluções. 

 

Reflexão    entre o grupo.entre o grupo.entre o grupo.entre o grupo.    

    

Estímulos externos para Estímulos externos para Estímulos externos para Estímulos externos para o o o o 
refinamento (por exemplo, para refinamento (por exemplo, para refinamento (por exemplo, para refinamento (por exemplo, para 
materiais e acabamentos) e materiais e acabamentos) e materiais e acabamentos) e materiais e acabamentos) e 
verificação do contexto (similares).verificação do contexto (similares).verificação do contexto (similares).verificação do contexto (similares).    

    

Representação flexível.Representação flexível.Representação flexível.Representação flexível.    

Dar continuidade às ideias que 
surgiram individualmente, no processo 
em grupo. Pode ser útil, para tanto, 
trocar as ideias entre a equipe, para 
que um designer dê sequência à ideia 
que o outro gerou, trazendo novas 
percepções e abordagens para a 
solução. 

Métodos generativos e que permitam a evolução das ideias a partir de Métodos generativos e que permitam a evolução das ideias a partir de Métodos generativos e que permitam a evolução das ideias a partir de Métodos generativos e que permitam a evolução das ideias a partir de 
propostas de outras pessoaspropostas de outras pessoaspropostas de outras pessoaspropostas de outras pessoas, em um processo de criação coletiva podem auxiliar 
essa etapa, como 635, c-sketch, concept sketch, scamper (substitute, modify, put to 

another use, eliminate, reverse). 

A prototipagem também é importante nesse momento, para pensar sobre as 
propostas geradas, seja para experiências, produtos industriais, gráficos ou 
digitais. 

Podem ser utilizados recursos como creative toolkits (coleções de objetos 
modulares para criar modelos simples em um processo de cocriação). 

É possível recorrer novamente às bibliotecas físicas, às coleções, para a busca de 
referências “técnicas”, como possibilidades de materiais, acabamentos, dentre 
outros. 

Visualizar as ideias em conjunto, e manter o uso dos painéis anteriores. 

Novamente, é importante reunir as ideias geradas e visualizá-las em conjunto no 
espaço de trabalho coletivo. 

Perceptual map, ou matrizes de posicionamento, podem auxiliar a visualizar os 
similares a partir dos atributos considerados na situação do projeto, dispondo os 
exemplos análogos em quadrantes conforme os atributos que possuem. 
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DEDUÇÃO | VERIFICAÇÃODEDUÇÃO | VERIFICAÇÃODEDUÇÃO | VERIFICAÇÃODEDUÇÃO | VERIFICAÇÃO    

Avaliação | Análise - Percepção 

EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias    Ações/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/ProcedimentosAções/Procedimentos    MecanismosMecanismosMecanismosMecanismos    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    
Métodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou InstrumentosMétodos, Ferramentas e/ou Instrumentos Resultados esperados 

*REFLEXÃO e *REFLEXÃO e *REFLEXÃO e *REFLEXÃO e COMUNICAÇÃO*COMUNICAÇÃO*COMUNICAÇÃO*COMUNICAÇÃO*     

5.1 Organizar e verificar as 5.1 Organizar e verificar as 5.1 Organizar e verificar as 5.1 Organizar e verificar as 
alternativas de solução  alternativas de solução  alternativas de solução  alternativas de solução   

Agrupar e organizar as ideias geradas 
de acordo com os temas (discursos) de 
origem. 

 

Realizar a reflexão sobre as soluções 
alternativas e o processo, 
hierarquizando as ideias de acordo com 
as possibilidades mais promissoras. 

 

Definir os caminhos possíveis na 
tomada de decisão em grupo. 

 

 

Organização da informaçãoOrganização da informaçãoOrganização da informaçãoOrganização da informação    e e e e 
conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento    geradosgeradosgeradosgerados, relacionando 
as soluções alternativas com os temas 
associados à situação problemática que 
as originaram, através do mapeamento mapeamento mapeamento mapeamento 
semântico semântico semântico semântico dos conteúdos. 

 

Reflexão sobre a açãoReflexão sobre a açãoReflexão sobre a açãoReflexão sobre a ação, para 
verificação se as soluções e o processo 
realizado são suficientes para criar o 
valor desejado como resultado para a 
situação inicial.  

 

Pensamento analíticoanalíticoanalíticoanalítico, crítico, para 
tomada de decisão. 

 

Recomenda-se que essa organização 
das ideias de acordo com as temáticas e 
sua posterior hierarquização e seleção 
seja feita em grupo para que haja 
diferentes pontos de vista e 
experiências envolvidas. Os sketches, 
modelos, descrições, ou outras formas 
de representação das ideias devem ser 
dispostos, reunidos ao painel/mapa 
com as temáticas ligadas à situação 
projetual. 

Para o processo de hierarquização e 
seleção, além da discussão entre a 
equipe a partir do próprio processo de 
criação, podem ser adotados critérios 
gerais, adequação à proposta da marca, 
viabilidade técnica, mercadológica, 
econômica, tempo para 
desenvolvimento, diferenciação, 
desejabilidade, adequação ao universo 
definido para o projeto, em conjunto 
com o cliente, dentre outros. Além 
destes, o processo de design pode 
trazer critérios – requisitos e restrições 
específicos ao produto ou serviço, que 
devem ser utilizados na avaliação. A 
votação pode ser realizada com base 
nesses critérios. 

No processo de decisão, a definição do 
caminho a seguir poderá ser: (i) 
redefinir a situação inicial; (ii) dar 
continuidade ao projeto (por exemplo, 
desenvolvendo a proposta, ou se a 
solução era o conceito, partir para a 
geração dos produtos/serviços que o 
compõem); (iii) retornar para a criação 
de novas analogias; ou (iv) retornar 
para a criação de novos frames 
associados à situação problemática. 

Utilizar o Instrumento físico/painel adotado com os temas e ideias, para 
relacioná-los no processo em grupo. 

Métodos como storyboard e os próprios painéis visuais, assim como retomar 
àqueles que tiverem sido gerados ao longo do processo, como moodboards, mapas 

mentais, conceituais, e matrizes de posicionamento, podem auxiliar a organização 
e seleção das ideias em grupo. 

Além disso, dispor as ideias em matrizes, como a de posicionamento, ou 
utilizando o método C-box, que permitem mapear e comparar as ideias, mapear e comparar as ideias, mapear e comparar as ideias, mapear e comparar as ideias, por 
exemplo, podem contribuir para a hierarquização e seleção dos caminhos a serem 
seguidos no processo. 

O caminho, o conceito (verbal, formal, 
visual) para o desenvolvimento da 
solução que atenda ao valor a ser 
entregue, ou que esse caminho permita 
a redefinição da situação para 
adequação entre ambos – problema e 
solução. 

 

Se for necessário retroceder a outras 
etapas, o resultado será a reflexão sobre 
o processo de criação e o aprendizado, 
para otimização dos novos processos a 
serem realizados. 

 

Desenvolvimento das capacidades de 
organização da informação e tomada 
de decisão em grupo. Evidentemente, 
são questões que envolvem muitos 
fatores, mas essa etapa é um exercício 
para o desenvolvimento dessas 
habilidades.  
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Apêndice G: Canvas e jogo avaliados no workshop 
 
G1: Canvas 
G2: Tabuleiro do jogo – versão inicial 
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G1: Canvas 
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G2: Tabuleiro do jogo – versão inicial 
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Apêndice H: Workshop 
 
H1: Imagens  
H2: Caso simulado 
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H1: Imagens  
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H2: caso simulado 
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Exemplos de fontes fornecidas aos participantes 
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Apêndice I 
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Instrumentos de avaliação da criatividade (Continua) 
 

Tipo de instrumentoTipo de instrumentoTipo de instrumentoTipo de instrumento    Nome dos instrumentosNome dos instrumentosNome dos instrumentosNome dos instrumentos    ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    Observações a respeitoObservações a respeitoObservações a respeitoObservações a respeito    

Inventários de Atitudes e 
Interesses 

GIFT – Group Inventory 
for Finding Creative 
Talent, 

GIFFI I e II – Group 
Inventory for Finding 
Interests 

PRIDE – Preschool 
Interest Description 

RIMM, S.; DAVIS, G. A.; 
BIEN, Y. Identifying 
creativity: a characteristic 
approach. Gifted Child 
Quartely, 26, 1982, pp.165-
171. 

Algumas de suas medidas 
são o senso de humor, 
gostos pessoais, hábitos e 
atitudes. As respostas são 
realizadas através de uma 
escala de 05 pontos. 

Inventários Motivações e 
Interesses 

Survey de Atitude para a 
Criatividade 
 
Escala de Preferência de 
Basadur 

Ambos estão descritos em: 
CROPLEY, A. J. Creativity 
in education and learning. 
A guide for teachers and 
educators. London: 
Routledge, 2005. 

A Survey é utilizada com 
crianças e a Escala de 
Preferências com adultos, 
em complemento aos testes 
de pensamento criativo 

Inventários de atributos de 
personalidade 

Checklist de traços de 
personalidade 
 
 
 
 
 
Que tipo de pessoa você é? 
 
 
 
 
 
Inventário Khatena-
Torrance de Percepção 
Criativa 
 

ALENCAR, E. M. L. S. 
Personality traits of 
brazilian creative 
scientists. Gifted and 
Talent International, 13, 
1998, pp.14-18. 
 
TORRANCE, E. P.; 
KHATENA, J. What kind 
of person are you? Gifted 
Child Quarterly, 14, 1970, 
pp. 71-76. 
 
KATHENA, J.; 
TORRANCE, E. P. 
Kathena-Torrance 
Creative Perception 
Inventory. Something 
about myself. Bensenville, 
IL: Scholastic Testing 
Service, 1976. 

Avaliam questões como 
autonomia, autoconfiança, 
iniciativa, perseverança, 
espontaneidade, 
sensibilidade emocional, 
dentre outros. 

Avaliação de Estilos 
Cognitivos 

Inventário Adaptação-
Inovação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilo de Pensar e Criar 

KIRTON, Adaptors and 
innovators: cognitive style 
and personality. In: 
ISAKEN, S. G. frontiers of 
creativity research: beyond 
the basics. Buffalo, NY: 
Bearly,1987. 
 
 
WECHSLER, S. M. Estilos 
de pensar e criar. 
Campinas: LAMP/PUC, 
2006. 

Baseado na teoria 
adaptação-inovação de 
Kirton, incluindo 32 itens 
que identificam o estilo de 
criatividade preferido por 
um indivíduo.  
 
 
 
Avalia 3 estilos principais: 
cauteloso reflexivo; 
inconformista 
transformador; e lógico 
objetivo; além de 2 estilos 
secundários: emocional 
intuitivo; e relacional 
divergente. As respostas 
ocorrem por meio de uma 
escala de 06 pontos. 
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Instrumentos de avaliação da criatividade (Continua) 
 

Tipo de instrumentoTipo de instrumentoTipo de instrumentoTipo de instrumento    Nome dos instrumentosNome dos instrumentosNome dos instrumentosNome dos instrumentos    ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    Observações a respeitoObservações a respeitoObservações a respeitoObservações a respeito    

Inventários e Checklists 
avaliados por pares, 

professores ou 
supervisores 

Folha de avaliação da 
Criatividade pelo professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas para Avaliação das 
Características 
Comportamentais de 
Alunos com Habilidades 
Superiores 

TORRANCE, E. P. 
Torrance Tests of Creative 
Thonking: norms-
techinical manual. 
Princeton, NJ: Personnel 
Press, 966 
 
 
 
 
 
 
RENZULLI, J. S.; SMITH, 
L. H.; WHITE, A. J.; 
CALLAHAN, C. M.; 
HARTMAN, R. K.; 
WESTBERG, K. L. Scales 
for Rating the Behavioral 
Characteristics of Superior 
Students:  Technical and 
administration manual 
(3rd ed.).  Mansfield Center, 
CT:  Creative Learning 
Press, 2010. 

O professor avalia e 
informa o nível de 
criatividade de seus alunos. 
Entretanto, estudos com 
este teste demonstraram 
que há pouca concordância 
entre a indicação do 
professor e os testes de 
pensamento criativo. 
 
 
 
Avalia os alunos em 
diferentes áreas, como 
criatividade, aprendizagem, 
motivação, liderança, 
comunicação, 
planejamento, artes, música 
e teatro. 

Barreiras à criatividade 
pessoal 

Inventário de Barreiras à 
Criatividade Pessoal  

ALENCAR, E. M. L. S. 
Barreiras à criatividade 
pessoal: desenvolvimento 
de um instrumento de 
medida. Psicologia Escolar 
e Educacional, 3, 1999, 
pp.123-132. 

Identifica barreiras internas 
à expressão da capacidade 
pessoal para criar, de 
acordo com fatores como: 
inibição/timidez, falta de 
tempo/oportunidade; 
repressão social; falta de 
motivação 

Estímulos e barreiras à 
criatividade no ambiente 

de trabalho 

Inventário Jones de 
Barreiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de Clima para 
a Criatividade 

RICKARDS, T.; JONES, L. 
Toward the identification 
of situational barriers to 
creative beaviors: the 
development of a self 
report inventory. Creativity 
research jornal, 4, 1991, pp. 
303-315. 
 
AMABILE, T. M.; 
GRYSKIEWICZ, N. D. The 
creative environment 
scales: work environment 
inventory. Creativity 
research jornal, 2,1989, 
pp.231-253. 
 
MATHISEN, G. E.; 
EINARSEN, S. A review of 
instruments assessing 
creative and innovative 
environments within 
organizations. Creativity 
Research Journal, 16, 
2004, pp. 119-140. 
 

Instrumentos que avaliam o 
ambiente físico, o incentivo 
a ideias novas, liberdade de 
ação, salários e benefícios, 
atividades executadas, 
escassez de tempo, 
problemas organizacionais, 
dentre outros fatores. 
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Instrumentos de avaliação da criatividade (Continuação) 

 

Tipo de instrumentoTipo de instrumentoTipo de instrumentoTipo de instrumento    Nome dos instrumentosNome dos instrumentosNome dos instrumentosNome dos instrumentos    ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    Observações a respeitoObservações a respeitoObservações a respeitoObservações a respeito    

Inventários e Checklists 
avaliados por pares, 

professores ou 
supervisores 

Folha de avaliação da 
Criatividade pelo professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas para Avaliação das 
Características 
Comportamentais de 
Alunos com Habilidades 
Superiores 

TORRANCE, E. P. 
Torrance Tests of Creative 
Thonking: norms-
techinical manual. 
Princeton, NJ: Personnel 
Press, 966 
 
 
 
 
 
 
RENZULLI, J. S.; SMITH, 
L. H.; WHITE, A. J.; 
CALLAHAN, C. M.; 
HARTMAN, R. K.; 
WESTBERG, K. L. Scales 
for Rating the Behavioral 
Characteristics of Superior 
Students:  Technical and 
administration manual 
(3rd ed.).  Mansfield Center, 
CT:  Creative Learning 
Press, 2010. 

O professor avalia e 
informa o nível de 
criatividade de seus alunos. 
Entretanto, estudos com 
este teste demonstraram 
que há pouca concordância 
entre a indicação do 
professor e os testes de 
pensamento criativo. 
 
 
 
Avalia os alunos em 
diferentes áreas, como 
criatividade, aprendizagem, 
motivação, liderança, 
comunicação, 
planejamento, artes, música 
e teatro. 

Barreiras à criatividade 
pessoal 

Inventário de Barreiras à 
Criatividade Pessoal  

ALENCAR, E. M. L. S. 
Barreiras à criatividade 
pessoal: desenvolvimento 
de um instrumento de 
medida. Psicologia Escolar 
e Educacional, 3, 1999, 
pp.123-132. 

Identifica barreiras internas 
à expressão da capacidade 
pessoal para criar, de 
acordo com fatores como: 
inibição/timidez, falta de 
tempo/oportunidade; 
repressão social; falta de 
motivação 

Estímulos e barreiras à 
criatividade no ambiente 

de trabalho 

Inventário Jones de 
Barreiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de Clima para 
a Criatividade 

RICKARDS, T.; JONES, L. 
Toward the identification 
of situational barriers to 
creative beaviors: the 
development of a self 
report inventory. Creativity 
research jornal, 4, 1991, pp. 
303-315. 
 
AMABILE, T. M.; 
GRYSKIEWICZ, N. D. The 
creative environment 
scales: work environment 
inventory. Creativity 
research jornal, 2,1989, 
pp.231-253. 
 
MATHISEN, G. E.; 
EINARSEN, S. A review of 
instruments assessing 
creative and innovative 
environments within 
organizations. Creativity 
Research Journal, 16, 
2004, pp. 119-140. 
 

Instrumentos que avaliam o 
ambiente físico, o incentivo 
a ideias novas, liberdade de 
ação, salários e benefícios, 
atividades executadas, 
escassez de tempo, 
problemas organizacionais, 
dentre outros fatores. 

Inventários para o 
ambiente acadêmico 

Escala sobre o clima para a 
criatividade em sala de 
aula 
 

FLEITH, D. S.; ALENCAR, 
E. M. L. S. Escala sobre o 
clima para criatividade em 
sala de aula. Psicologia: 

Avalia cinco fatores do 
ambiente escolar: o suporte 
do professor à expressão de 
ideias dos alunos; 



427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventário de práticas 
docentes para a 
criatividade na educação 
superior 

Teoria e Pesquisa, 21, 
2005, pp. 85-91. 
 
 
 
 
 
 
ALENCAR, E. S. A.; 
FLEITH, D. S. Inventário 
de práticas docentes para a 
criatividade na educação 
superior. In: ALENCAR, E. 
M. L. S.; BRUNO-FARIA, 
M. F.; FLEITH, D. S. 
(orgs). Medidas de Medidas de Medidas de Medidas de 
criatividade: teoria e criatividade: teoria e criatividade: teoria e criatividade: teoria e 
prática. prática. prática. prática. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
  

autopercepção do aluno em 
relação à criatividade; 
interesse do aluno pela 
aprendizagem; autonomia 
do aluno; e estímulo do 
professor à produção de 
ideias. 
 
Avalia o incentivo a novas 
ideias, o clima para a 
expressão de ideias, a 
avaliação e metodologia de 
ensino, e o interesse pela 
aprendizagem. 

 
Adaptado de Alencar, Bruno-Faria e Fleith (2010). 
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Anexo A 

Aprovação do Comitê de Ética 
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Glossário 
    
    
Métodos e Técnicas sugeridos no framework.Métodos e Técnicas sugeridos no framework.Métodos e Técnicas sugeridos no framework.Métodos e Técnicas sugeridos no framework.    
 
Com base nas referências: 
(KUMAR, 2013; MARTIN, HANINGTON, 2012; TSCHIMMEL 2011, 2014; 
CUREDALE, 2012; van BOEIJEN et al, 2013). 
 
635635635635    MethodMethodMethodMethod: : : : Uma variação do brainstorming, na qual 6 pessoas devem escrever 3 
ideias em 5 minutos. As ideias são então passadas ao outro participante, que deve repetir 
o procedimento a partir do que foi gerado anteriormente.    

AOKI: AOKI: AOKI: AOKI: Método e geração livre, como o brainstorming. São geradas ideias 
individualmente, em 15 minutos. Depois, cada participante apresenta suas ideias para o 
grupo. Na hora seguinte, um moderador inicia uma discussão em grupo para mapear as 
ideias, agrupando-as em tópicos comuns. 

Brainstorming: Brainstorming: Brainstorming: Brainstorming: Método de geração livre de ideias, excluindo críticas durante o processo 
de geração, com ênfase na quantidade de ideias e na ideação em grupo. Pode ser 
realizado verbalmente, escrito, ou visualmente, por meio de desenhos e 
esboços.Variações: brainstorming visual, brainstorming verbal, brainwriting, brainstorming visual, brainstorming verbal, brainwriting, brainstorming visual, brainstorming verbal, brainwriting, brainstorming visual, brainstorming verbal, brainwriting, 
brainstormin sensorial.brainstormin sensorial.brainstormin sensorial.brainstormin sensorial.    

CCCC----box:box:box:box:    parte de uma matriz de polaridades entre soluções viáveis e não viáveis, 
convencionais e inovadoras para selecionar ideias.    

CCCC----Sketch:Sketch:Sketch:Sketch: Collaborative Sketching.  Os designers trabalham independentemente, 
gerando sketches para a solução e, ao fim de um tempo, os desenhos são passados para 
outro designer, que deve gerar ideias a partir das anteriores. É uma variação do 635. 

Colagens: Colagens: Colagens: Colagens: Painéis visuais construídos em colaboração com o público envolvido no 
projeto, para que os participantes expressem a sua visão sobre determinado 
tema/questão, de acordo com usas experiências passadas, situação presente e futura (o 
que é desejado). 

Conceptual Sketch:Conceptual Sketch:Conceptual Sketch:Conceptual Sketch:    Sketch para transpor ideias em formas concretas, para que sejam 
facilmente compreendidas, discutidas, avaliadas e comunicadas. 

Confrontação Semântica/Relações Forçadas: Confrontação Semântica/Relações Forçadas: Confrontação Semântica/Relações Forçadas: Confrontação Semântica/Relações Forçadas: Ocorre quando se estabelece uma relação 
associativa entre o problema e estímulos externos – palavras, imagens, textos – 
escolhidos sob uma determinada perspectiva ou encontrados ao acaso, gerando 
combinações. 

Creative Toolkits: Creative Toolkits: Creative Toolkits: Creative Toolkits: Coleções de objetos modulares que podem ser usados para a geração 
de ideias, modelagem e prototipagem colaborativa para inspirar a equipe de projeto. 
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Diagrama de Afinidades: Diagrama de Afinidades: Diagrama de Afinidades: Diagrama de Afinidades: Técnica de origem japonesa nos anos 1960. Consiste em 
organizar as observações e insights obtidos através da pesquisa, para que a equipe de 
projeto gere ideias baseadas em dados reais. As informações são agrupadas por 
similaridade. 

Diary Studies: Diary Studies: Diary Studies: Diary Studies: Método de coleta de informações das pessoas através de seus registros 
diários. Os usuários recebem ferramentas (físicas ou digitais) e instruções para registrar 
as suas atividades. 

Dot Voting: Dot Voting: Dot Voting: Dot Voting: método para avaliar e selecionar ideias. Após a explanação das ideias entre 
o grupo, cada integrante deve votar em 2 ou 3 ideias, que são então reorganizadas de 
acordo com as mais votadas. Há uma nova discussão entre o grupo, para verificar se as 
ideias escolhidas de fato se adequam ao que é esperado para o projeto. 

Experience Prototyping: Experience Prototyping: Experience Prototyping: Experience Prototyping: É um método de prototipar as atividades dos stakeholders, 
enquanto interagem com o produto ou serviço em um contexto futuro. 

Image Board:Image Board:Image Board:Image Board:    painéis visuais, similar ao moodboard, com referências de estilo, estética, 
contexto ou público. Pode ser físico ou digital. 

Image sorting: Image sorting: Image sorting: Image sorting: Algumas imagens são selecionadas pelo pesquisador e agrupadas de 
acordo com determinadas temáticas. Os participantes constroem associações com essas 
imagens e temas, classificando-as e relacionando-as com as suas atividades. 

KKKK----J Method:J Method:J Method:J Method: Método de geração livre, mas focado nas ideias que são consideradas 
válidas, promissoras, similar a estrutura de criação de um mapa mental.  

Mapa Mental:Mapa Mental:Mapa Mental:Mapa Mental: O mapa mental é uma técnica que tem como princípios a memorização, 
a imaginação e a associação, por meio de relações entre palavras-chave (e imagens), 
interligadas graficamente para o armazenamento, organização, priorização e geração de 
informação. Parte de um conceito central e irradia conexões até chegar a detalhes. 

Moodboard:Moodboard:Moodboard:Moodboard: é uma colagem feita com imagens e palavras que podem incluir exemplos 
de cores, texturas, materiais, acabamentos, formas, etc. Deve transmitir os aspectos 
emocionais do projeto. 

Painel Semântico:Painel Semântico:Painel Semântico:Painel Semântico: similar ao moodboard, é um painel visual que deve transmitir os 
significados associados ao projeto, relacionados ao estilo de vida dos usuários, à temática 
visual do projeto e à expressão do produto (projeto). 

Perceptual Map/Matrizes de Posicionamento:Perceptual Map/Matrizes de Posicionamento:Perceptual Map/Matrizes de Posicionamento:Perceptual Map/Matrizes de Posicionamento: método para visualizar os similares a 
partir dos atributos considerados na situação do projeto, dispondo os exemplos análogos 
em quadrantes (opostos em uma matriz), conforme os atributos que possuem. 

Picture Cards:Picture Cards:Picture Cards:Picture Cards:    uso de cartões com imagens para que os usuários contem suas 
experiências, suas lembranças, sentimentos, etc., a partir das figuras que lhe são 
apresentadas. 
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Prototipagem: Prototipagem: Prototipagem: Prototipagem: Método para gerar e testar ideias, normalmente de forma 
tridimensional, construindo desde modelos rápidos com materiais disponíveis, até 
protótipos funcionais nas etapas de elaboração de ideias e verificação da solução. 

SCAMPERSCAMPERSCAMPERSCAMPER: método generativo, alterando ideias a partir dos princípios:    substitute, 

modify, put to another use, eliminate, reverse.    

Storyboard: Storyboard: Storyboard: Storyboard: Narrativas visuais em uma sequência lógica que pode auxiliar na geração e 
prototipagem de ideias.  

Storytelling: Storytelling: Storytelling: Storytelling: Método para apresentar um ponto de vista atraés de uma narrativa, 
construindo uma história para comunicar ideias que respondam: o que, por que, quem, 
quando, onde e como, em relação à solução/conceito do projeto. 

User Pictures Interview: User Pictures Interview: User Pictures Interview: User Pictures Interview: um método de autodocumentação em que os usuários 
registram fotos das suas atividades diárias e depois as relatam em uma entrevista. 
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Esta investigação tem apoio/financiamento através de bolsa de pesquisa pelo PDSE CAPES 

– Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. 
 


