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Sobre o autor
 Eu sou Evandro Ferreira, um pai dedicado de 3 

preciosidades (em breve quatro), marido da Cintia, faísca 

e combustível para grandes sonhos, cidadão otimista, 

publicitário formado (A�...grande coisa),  autodidata 

fuçador, inventor de quintal.

 

Fundei o ocreativo.com.br, um ambiente que recebe o 

nome de laboratório por conduzir experiências e 

transmitir aos outros todo o conhecimento adquirido.

 

Acredito na criatividade como ferramenta de inovação e 

evolução pessoal.

 

Vem comigo aprender bastante e, se você tiver coragem 

e vontade de ensinar algo, fala comigo. Vai ser muito 

legal aumentar a equipe!
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Mas primeiro...
Acho importante dizer que “Criatividade é um privilégio 

para todos”. Isso mesmo, todos podemos ser criativos e 

não lute contra isso, pelo contrário, implemente rotinas 

que propiciem a criatividade em sua vida.

É um mito dizer que todos nascemos criativos e eu 

explico melhor isso já já, mas um fato é que precisamos 

da criatividade para sobreviver a nossa infância, vivendo 

fantasias que nos permitam submergir ao aprendizado. 

Porque evoluímos tanto nos primeiros 14 anos de nossas 

vidas, se hoje a nossa capacidade de aprendizado é 

ainda maior? 

Vamos pensar: você saiu do nada, um bebê com 0 (zero) 

conhecimento no equipamento orgânico chamado 

cérebro e em apenas 7 anos já sabe correr, escalar, avaliar 

riscos, persuadir, ler, escrever, entre tantas outras coisas, 

então se eu te der mais 7 anos a partir de agora não 

aceito menos que a dominação mundial, ou um novo 

idioma já estaria bom.

Brincadeiras a parte...

Nossa diminuição no fluxo de aprendizado é resultado de 

anos de: pais que ficam encurtando os caminhos, 

professores incutindo a verdade deles sobre nós, aquisição 

de aprimoramento do que se sabe e não do conhecimento 

novo, busca pelo prazer imediato e incessante, medo de 

estar errado a partir das verdades que nos foram ditas, 

enfim, o tempo todo sendo expostos ao “Modus Operandi” 

do sistema, nos transformou em pensadores lineares, 

sedentos por um gole de criatividade que acaba vindo de 

fora, dos outros que talvez tenham mais facilidade para isso.
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ReDefinindo
Aqui é a hora de falar sobre o mito: criativos já nascem 

criativos! É impossível ser criativo sem que antes haja 

conhecimento e nascemos sem saber nada, logo bebês 

não são criativos. Nos tornamos criativos.

A verdade sobre isso é que nascemos sem respostas 

padrões, sem definições de certo e errado, isso possibilita 

que muito mais combinações sejam possíveis em nossa 

mente. Sendo assim, gosto e adotei um novo termo que o 

Murilo Gun traz para criatividade que é Combinatividade.

E redefinindo...

Criatividade é a arte de combinar conhecimentos na 

resolução de problemas, atribuindo novas

funções ao que já existe.

Portanto, todo mundo pode ser criativo com muita 

dedicação.

No começo é um pouco difícil, mas com o tempo fica 

mais natural.

Então vamos as dicas...
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Recheie-se
Se o que você precisa é combinar conhecimentos para 

ser criativo, a primeira dica é que você adicione uma 

camada extra de estudo e seja um Colecionador de 

Saberes.

Não existe um conhecimento mais importante que outro, 

na realidade o melhor conhecimento aqui é o que você 

talvez não se interesse, que não esteja na área do seu 

radar cotidiano.

Quanto mais variado melhor! 

Pense bem:

Quem só olha pro chão não tropeça,

mas perde as estrelas.
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encube-se
Essa dica eu vou começar com uma pergunta!

Você já teve alguma ideia para solucionar um problema 

tomando banho, ou se preparando para dormir?

É provável que sua resposta seja sim!

Isso se dá ao fato de constantemente submergirmos nos 

problemas, pensando em soluções forçadamente e 

tentando olhar por todos os pontos de vista, muitas 

vezes sem êxito. E o nosso cérebro, que não ignora todo 

o esforço e informação recolhida, continua processando 

tudo, mesmo que o seu foco seja outro, resultando na 

ideia durante o repouso. O famoso EUREKA que não é 

assim ao acaso como mostrado por aí!

A isso damos o nome de Pausa Criativa. 

Aqui vai a dica dentro da dica:

Tenha um hobby, algo que faça sua mente relaxar.

Daí tenha contato com o problema, estude-o e depois

vá relaxar a mente!



-

-
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resposta
É comum que tenhamos sempre uma resposta certa 

sobre qualquer questão, uma opinião formada, mas a 

primeira fala que me lembro da universidade foi:

Não existe resposta certa, assim todas as respostas 

sempre estarão certas. 

Tente esse exercício: pense em uma outra resposta para 

a mesma pergunta, ou tente defender o que seria a 

”resposta errada”. Fazendo isso você se força a estar em 

lados diferentes na condição de pensador.

Fica tranquilo, isso não vai mudar a sua opinião, mas vai 

ajudar a ter uma nova ideia para abordagem. 

A dica dentro da dica é:

Refaça as perguntas transformando em charada, as 

respostas nesse caso tendem a sair do óbvio.

Comece com qual a diferença, ou o que é o que é.
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bagunce-se
Já imaginou Einstein pensando? Agora imagine ele tendo 

ideias e pensamentos na velocidade que tinha em um 

caderno cheio de linhas?! As chances são de que ele não 

respeitaria as linhas, além de quem levaria mais tempo 

para organizar as ideias, voltando folhas e relendo tudo!

A mente gosta de trabalhar de maneira aleatória, 

cuspindo insights o tempo todo e tentar organizar isso no 

momento do Toró de Palpites, o famoso BrainStorm, é 

limitar a geração de ideias.

Tenha uma cartolina, uma lousa, importante que seja 

grande e anote tudo o que vier a mente, só depois que 

você já estiver cansado de tanto colocar ideias aleatórias 

no papel é que você tenta organizar, fazendo analogias 

entre elas. Funciona muuuuito!

Aliás anote tudo toda hora, você vai se surpreender com 

o resultado.

Dica extra:

Post-its são ótimos, porque é fácil descolar ele e colar

em outro lugar para agrupar as analogias.
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treine-se
É possível que você não tenha tanta demanda criativa 

quanto necessário para tornar esse processo natural tão 

rapidamente.

Então tente isso...

Olhe para situações alheias e resolva, na rua está cheio 

deles. As vezes uma senhora carregando sacolas da feira, 

pessoa passeando com os cachorros, alguém em pé no 

ônibus ou metrô, o tempo todo você pode achar um novo 

caso para solucionar com suas respostas criativas.

Exercite também criar problemas desconhecidos para 

itens conhecidos, as funções secundárias dos objetos. 

Como um pente que é um ótimo coçador, ou livro que se 

torna um peso de porta requintado.

Ah! Eventualmente pegue um daqueles desafios de lógica 

para resolver, quase sempre você precisa ser criativo para 

achar o padrão que dará a resposta. 
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Coletive-se
Os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do 

modernismo eram grandes fontes de criatividade. Lá a 

galera se reunia para expor suas ideias e confrontá-las 

com outros pontos de vista ou atribuir um novo detalhe 

da ideia de outro ao seu palpite, assim tudo ficava 

sempre maior e melhor.

É muita prepotência achar que sozinhos seremos capazes 

da genialidade de ver uma situação por todos os ângulos 

necessários para a solução criativa.

Portanto tenha um grupo que seja seu Validador de 

Ideias. Nele você insere as o que pensou e as soluções 

que encontrou. As pessoas devem fazer a sua solução dar 

errado, e com muita dedicação para isso. Se tudo der 

certo você vair conseguir melhorar mais e abranger 

aquele ponto colocado em reunião. Se seu grupo não 

conseguir derrubar a sua solução, passe para o próximo 

passo testando em grupos ainda maiores.

Não leve os pontos para o lado pessoal. Nada de ficar 

bravinho com os pontos de vista!

Atenção: um grupo de confiança para que suas ideias não 

fiquem vagando por aí e você perca a inovação original. 
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Idiotize
Quando estiver divagando sobre a solução de um 

problema sozinho ou em grupo (aliás nunca estamos 

sozinhos, posso preparar um artigo sobre isso depois) 

tente começar pelas soluções mais idiotas sobre o 

assunto. Sem filtro, apenas para que as maiores asneiras 

sejam colocadas para fora.

Nenhuma tensão suporta uma boa dose de besteiras.

Isso vai colocar o grupo em sintonia, aliviar a tensão 

gerada pela espera da EUREKA e provavelmente vai 

elevar o nível da conversa, já que desceram tanto no 

passo anterior. Agora só surgem ideias melhores!

Thats all folks!
Agora o compromisso com a criatividade é seu!

Com essas pequenas dicas, conscientes de que cada 

passo é importante nessa jornada, insira na sua rotina e 

veja o mundo se transformar.



obrigado por ler!
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fontes
Além do conhecimento adquirido por anos de trabalho e 

estudo na área, aproveitei alguns conteúdos para 

organizar o pensamento e conduzir a elaboração desse 

material, que foram:

Vídeo sobre Criatividade - Murilo Gun

https://www.youtube.com/watch?v=hGSrEzzEzGw

Vídeo “De onde vêm as boas ideias”

https://www.youtube.com/watch?v=BtgnozUgc58




