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Resumo 

 

Da recente descoberta do jogo digital como grande mídia em potencial, dos 

sucessos se venda desses produtos e do crescimento vertiginoso desse novo 

setor, há uma importante preocupação, por parte das empresas e da academia, 

em estudar, estruturar e organizar mais consistentemente os processos desde a 

concepção até a implementação de jogos digitais. 

Buscamos, com essa pesquisa, contribuir com a estruturação desses 

procedimentos começando pelo estudo inicial de toda a criação de um jogo 

digital, ainda quando da geração de alternativas possíveis para a concepção de 

idéias que possuam grandes chances de se tornar um produto de grande 

sucesso no mercado. 

Tomando como premissa básica o jogo digital como um artefato suscetível aos 

processos de design, o objetivo dessa pesquisa é levantar várias das técnicas de 

exploração do espaço criativo aplicáveis ao design e experimentar sua 

viabilidade na concepção de jogos digitais. Dessa forma, o objeto de estudo 

aqui em evidência são as técnicas de exploração do espaço criativo aplicadas 

na geração de alternativas para a concepção de jogos digitais. 

Com a hipótese de que o objeto desse estudo pode ser utilizado com sucesso 

na concepção inicial de jogos digitais. Assim, foram realizados dois 

experimentos. O primeiro foi realizado de forma a testar a viabilidade de 

variadas técnicas de criatividade de forma preparatória para o planejamento o 

segundo experimento. Ao final desse trabalho, descrevemos toda a realização 

do segundo experimento. Nele procuramos fazer um comparativo entre os 

resultados da aplicação consciente de uma técnica de criatividade mais 

sistemática versus os resultados gerados por grupos de controle na geração de 

alternativas para jogos digitais. 

 

Palavras-chave: jogos digitais, técnicas de criatividade, design. 
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Abstract 

 

Of the recent discovery of the digital game as great media in potential, of the 

successes one sell gave products and of the dizzy growth of that new section, 

there is an important concern, on the part of the companies and of the 

academy, in studying, to structure and to organize more consistentemente the 

processes from the conception to the implementation of digital games. 

We looked for, with that research, to contribute with the structuring of those 

procedures beginning for the initial study of all the creation of a digital game, 

although of the generation of possible alternatives for the conception of ideas 

that you/they possess great chances of turning a product of great success in 

the market. 

Taking as basic premise the digital game as a susceptible workmanship to 

the design processes, the objective of that research is to get up several of 

the techniques of exploration of the creative space applied to the design 

and to try his/her viability in the conception of digital games. In that way, 

the study object here in evidence they are the techniques of exploration of 

the creative space applied in the generation of alternatives for the 

conception of digital games. 

In the hypothesis that the object of that study can be used with success in 

the initial conception of digital games. Like this, two experiments were 

accomplished. The first was accomplished from way to test the viability 

varied techniques of creativity in a preparatory way for the planning the 

second experiment. At the end of that work, we described all the 

accomplishment of the second experiment. In him we tried to do a 

comparative one among the results of the application conscious of a 

technique of more creativity 

 
 

Keywords: digital games, creativity techniques, design. 
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1. Introdução 

Observando o crescimento do mercado internacional de games ou jogos digitais 

é possível vislumbrar um futuro próximo e promissor para esse mercado de 

trabalho. Apenas os Estados Unidos, quinto lugar do mundo nessa indústria, 

movimentaram cerca de 170 milhões de dólares, apenas em 2004. O mercado 

brasileiro teve crescimento de 40% entre os anos de 2003 e 2004 (COSTA, 

2005) e já exporta para mercados internacionais como Europa e Ásia (CORTEZ, 

2003). 

Pernambuco se destaca atualmente por contribuir com tal crescimento 

concorrendo com outros mercados nacionais e internacionais de jogos digitais 

com a ajuda de empresas e instituições incubadoras e mantenedoras de 

pequenas empresas; os clusters1, a exemplo do Porto Digital localizado na 

cidade do Recife e leis de incentivo a informática. Todos engajados na área de 

TI2 com foco no desenvolvimento de software.  

 Para tentar estruturar de forma condizente todas as etapas de um projeto 

de criação e execução de jogos, os game designers têm lançado mão de partes 

das metodologias utilizadas para a criação de softwares e em design. Retalhos 

que emendados caracterizam processos de desenvolvimento de games quase 

que “artesanais”.  

 Dentre todos os processos – desde a coleta de requisitos para a 

concepção inicial até os testes finais – o foco deste trabalho será a concepção 

geral inicial, ou seja, a criação da idéia geral do jogo. Esta fase é caracterizada 

geralmente pela presença de muitos integrantes da equipe que trabalharão 

durante todo o projeto do game. Isto é feito de várias maneiras usando, muitas 

vezes, métodos e técnicas ad hoc ou técnicas conhecidas pelo público não 

especializado em design, como o Brainstorming. 

  O objetivo desse trabalho é ilustrar a utilização e viabilidades das 

técnicas de exploração do espaço criativo e levantar fatores que justifiquem o 

uso dela na concepção de idéias para os projetos de games.  

 As bases tecnológicas aqui dissertadas e as aplicações práticas realizadas 

                                                 

1 “Concentrações geográficas de empresas e instituições interconectadas numa 
área de atuação específica. Eles incluem um conjunto de empresas, e outras 
entidades ligadas, que são importantes para a competitividade. (...)”. Finalmente, 
muitos clusters incluem instituições governamentais e de outra natureza, tais como 
universidades, instituições de controle de qualidade, empresas de pesquisa e 
desenvolvimento, especializadas em qualificação profissional e associações 
patronais, que provêem treinamentos especializados, educação, informações, 
pesquisa e suporte técnico" (traduzido de PORTER, 1998, p. 78) 
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ajudaram a entender melhor o caminho necessário para alcançar o objetivo 

desse estudo. Com elas foi possível conseguir observar mais facilmente os 

benefícios do uso das técnicas de exploração do espaço criativo. 

 

1.1 . Objeto e Objetivos do Estudo 

Para uma melhor compreensão do trabalho realizado são apresentados nesse 

item o objeto, os objetivos, a hipótese e a delimitação do estudo. 

1.1.1. Objeto de estudo 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as técnicas de exploração do espaço 

criativo aplicadas à fase de concepção de jogos digitais. Mais especificamente a 

primeira fase de concepção de idéias para criação de novos jogos. 

1.1.2. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é corroborar com a aplicação destes métodos e 

técnicas de criatividade na geração de alternativas de novos jogos digitais 

tentando ilustrar a utilização e a viabilidades dessas técnicas no game design 

fazendo um levantamento de fatores que justifiquem o seu uso. 

1.1.3. Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral supracitado, podemos elencar três objetivos 

específicos: 

1| Identificar os principais métodos e técnicas de exploração do espaço 

criativo, passíveis de emprego em design; 

2| Ilustrar a utilização e possível viabilidade das técnicas de criatividade na 

área de game design; 

3| Levantar fatores que justifiquem o uso das técnicas de criatividade 

através da análise dos resultados dos experimentos realizados. 

1.2. Hipótese  

A validade de utilização de técnicas de exploração do espaço criativo na 

concepção de em jogos digitais, toma-se aqui como premissa. 

1.3. Delimitação do Estudo 

Dentro de um grande contingente de técnicas conhecidas foram escolhidas um 

total de dezoito métodos e técnicas mais citadas na bibliografia pesquisada. 
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1.4. Justificativa 

Em 1995, Gustavo Amarante Bomfim decide publicar resultados de pesquisas e 

experiências realizadas em sala de aula e em projetos no livro Metodologia para 

Desenvolvimento de Projetos. Nela o autor aplicou métodos e técnicas para a 

concepção de produtos e o desenvolvimento de projetos em conjunto com 

estudantes e outros professores desenvolvedores da área. Para isto, o autor 

reuniu textos, resultados das experiências em sala de aula e em projetos, 

anotações pessoais e uma série de estudos de inúmeros autores. 

Bomfim (BOMFIM, 1995) dá especial atenção às técnicas de 

criatividade aplicadas à concepção de produtos tridimensionais e 

bidimensionais e elabora uma lista de técnicas que ele chama de Técnicas do 

Processo Criativo. 

Hoje, com o crescimento na área de game design torna-se interessante 

e primordial a verificação das técnicas citadas por Bomfim (BOMFIM, 1995) o 

que provocaria questioname  ntos como: o que aconteceria quanto à aplicação 

dessas técnicas na área de game design? Que resultados poderíamos obter 

aplicando essas técnicas de criatividade na fase de concepção de um jogo 

digital? No que elas podem melhorar na quantidade e na qualidade de idéias 

valias para criar um game? 

O que se pretende com esse trabalho é resgatar o conhecimento 

adquirido sobre as técnicas de criatividade presentes na obra de Bomfim, 

escolhendo uma técnica mais sistematizada – o Brainwriting - e, desta vez, 

verificar sua aplicação na concepção de jogos digitais. 

1.5. Estrutura do trabalho 

Este documento está dividido em seis capítulos, abordando os conteúdos a 

seguir descritos. 

O capítulo primeiro introduz o trabalho apresentando o problema 

abordado, justificando-o e delimitando o universo do estudo. 

No segundo capítulo segue uma descrição da abordagem científica 

emprestada a pesquisa, evidenciando sobre a metodologia utilizada e  

explicitando as fases da pesquisa e o planejamento para sua execução. 

Já o capítulo três aborda as principais técnicas de criatividade 

aplicadas à concepção de produtos, que auxiliam no desenvolvimento de 

projetos de produtos analógicos ou digitais. 

O quarto capítulo trata da descrição do experimento realizado em 

Caruaru, no Campus do Agreste da UFPE, através da elaboração e execução da 

disciplina de Tecnologia em Design e mostra seus resultados e 

desdobramentos. 
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No quinto capítulo são mostrados os procedimentos do experimento 

comparativo realizado no CEFET-PE, os parâmetros necessários à análise dos 

dados, como a avaliação foi realizada, evidencia os resultados obtidos grupo a 

grupo e as conclusões dessa segunda parte do experimento. 

O capítulo seis aborda as conclusões finais de toda a pesquisa e o 

capítulo sete apresenta os desdobramentos para futuras pesquisas relacionadas 

ao tema desenvolvido nesse trabalho. 

Por fim, as referências bibliográficas, seguidas pelo anexo, lista as 

obras consultadas e citadas no trabalho, necessárias a fundamentação teórica 

deste documento ou que forneceram algum subsídio para a elaboração do 

mesmo. 
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2. Metodologia da Pesquisa 
 

Nesse capítulo será descrita a metodologia e o plano para a realização do 

projeto. Para garantir sua qualidade e a confiabilidade descrevem-se as normas 

disciplinares estabelecidas pelo método científico e estudadas pela 

metodologia. 

Considerando que metodologia, no campo da pesquisa, é o estudo dos 

métodos aplicados em um determinado setor de atividades, Oliveira (OLIVEIRA, 

2005) argumenta que “... pode-se dizer que a metodologia de pesquisa 

compreende a utilização de método(s) e que pressupõe o estabelecimento de 

procedimentos didáticos, metodológicos e técnicos”. 

Justifica-se assim a importância da estruturação da metodologia da 

pesquisa para a aplicação, com qualidade, da prática da pesquisa e da execução 

do trabalho científico.  

Para atingir os objetivos desse estudo, previamente descrevem-se 

abaixo as características da pesquisa, escolhas e ações motrizes para a 

realização desse trabalho: 

 

- Determinação do tipo da pesquisa 

A pesquisa será definida como uma pesquisa experimental, 

descritiva com exploração bibliográfica e documental, 

considerando as tentativas de levantamento bibliográfico, 

experimentação do objeto de estudo, busca de outras fontes 

de informação e registro dos resultados. 

- Escolha dos métodos 

Será utilizado o estudo hipotético-dedutivo, uma vez que 

parte do problema é oriundo da realidade empírica e levanta 

uma hipótese que será testada por experimentações para 

chegar às conclusões.   

- Escolha do Tema  

A área de criação de jogos digitais foi escolhida para este 

estudo. O desenvolvimento de jogos digitais é uma área de 

negócios formada, em sua maioria, por pequenas empresas 

incubadas, por outras empresas de médio e grande porte, de 

geração de negócios em inovação tecnológica. Nesse ínterim, 

Pernambuco revela-se, atualmente, em grande importância 

nacional nesta área.   

- Escolha do Estudo de Caso 

As necessidades e problemas enfrentados na geração de 

alternativas na criação de novos jogos digitais por empresas 
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locais justificam o interesse na busca de soluções para tais 

problemas. 

Encaixando-se no perfil de produto mercadológico, os 

games possuem metodologias e planejamentos de projeto 

para regrar sua produção as quais são delimitadas pelo 

documento de Game Design. Assim, há uma necessidade clara 

de validação de métodos e técnicas de criatividade 

amplamente estudadas pelo meio acadêmicas e utilizadas por 

empresas para a concepção de produtos.   

Foram escolhidos métodos e técnicas como universo 

básico de estudo por estarem mais ligadas ao planejamento 

do projeto do produto, por serem mais difundidas em meio 

acadêmico e estarem mais presentes nas próprias empresas.  

- Escolha do Público 

Como a origem da ampliação do conhecimento das técnicas é 

o meio acadêmico escolheu-se o ambiente de sala de aula 

para testar e validar as técnicas oriundas de vários estudos 

sobre metodologia projetual para games.  

- Instrumento de Coleta de Dados 

Para esta pesquisa serão usados os seguintes métodos de 

coleta de dados: 

 Pesquisa em publicações especializadas; 

 Métodos de observação sistemática dos dados registrados; 

 Análise e comparação de dados resultantes dos 

experimentos. 

 

2.1. Fases da Execução da Pesquisa 

Para uma melhor visualização segue uma descrição pragmática das fases do 

modelo proposto e suas subdivisões em atividades que deverão ser executadas 

para a construção do desenvolvimento, análise e conclusão do estudo. 

Fase 01 – Preparação para aplicação dos Experimentos 

 Definição dos objetivos e escopo do projeto de planejamento; 

 Pesquisa e catalogação das técnicas existentes; 

 Definição e ajustes da metodologia ao experimento; 

 Definição do público ao qual será aplicado o experimento; 

 Definição do ambiente a ser aplicado o experimento; 

 Obtenção dos recursos necessários ao desenvolvimento do 

trabalho. 
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Fase 02 – Organização Didática para a realização do Experimento (UFPE-

Caruaru) 

Para a realização do experimento (UFPE-Caruaru) foram escolhidas duas turmas 

da disciplina de Tecnologia em Design, ministrada no segundo período, do 

Curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco no Centro acadêmico 

do Agreste localizado na cidade de Caruaru. O objetivo da disciplina foi ensinar 

aos estudantes a criação de jogos digitais através do uso de técnicas de 

criatividade. 

O plano de aula envolvia a imersão de teoria básica de jogos digitais, 

conceitos básicos de criatividade e técnicas de exploração do espaço  criativo. 

Na parte prática, os estudos deveriam passar pela criação de um game, gerado 

através do uso das técnicas de exploração do espaço criativo e praticadas em 

sala de aula durante o semestre.  

Para isso houve foi necessária a habilitação de: 

 Elaboração do plano de ensino e de aplicação das técnicas de 

criatividade delimitados. 

 Preparação e formatação do material didático (aulas, fichas, 

formulários, guias); 

 Agendamento das aulas junto à instituição escolhida; 

Fase 03 – Análise dos resultados do Experimento (UFPE-Caruaru) 

 Observação e análise dos dados coletados; 

 Comparação quantitativa dos dados coletados; 

 Pesquisa de opinião com os alunos; 

 Resultados finais. 

Fase 04 – Conclusões do Experimento (UFPE-Caruaru) 

 Relatório geral da aplicação da técnica de criatividade ministrada 

em sala de aula. 

 Relação de problemas ocorridos durante o experimento (UFPE-

Caruaru), limitações, suas soluções e lições aprendidas; 
 

Fase 05 – Organização para realização do Experimento (CEFET-PE) 

 Preparação e formatação do material de apresentação da técnica 

escolhida (fichas, formulários, guias); 

 Aceite junto ao comitê de ética para realização do experimento; 

 Agendamento do experimento junto à instituição escolhida; 

 Reserva de espaço físico para realização do evento.  

 

Fase 06 – Execução do Experimento (CEFET-PE) 



 25

 Apresentação do experimento ao público; 

 Separação física dos grupos voluntários; 

 Acompanhamento e registro dos procedimentos. 

Fase 07 – Análise dos resultados do Experimento (CEFET-PE)  

 Observação e análise dos dados coletados; 

 Comparação quantitativa e qualitativa dos dados coletados; 

 Resultados finais. 

Fase 08 – Conclusões do Experimento (CEFET-PE) 

 Relatório do comportamento da técnica de criatividade em relação 

à criação livre na geração de alternativas em jogos digitais; 

 Relação de problemas ocorridos durante o projeto, limitações, suas 

soluções e lições aprendidas; 

 Apresentação do relatório final.  
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3. Técnicas de Criatividade 
Esse capítulo disserta sobre conceitos e abordagens da criatividade, bem como 

as técnicas de exploração do espaço criativo.  

3.1 Criatividade e seus processos 

Atualmente, a criatividade está presente em quase todas as áreas do 

conhecimento humano. Desde o projeto de um novo lacre para uma garrafa de 

detergente até na composição de uma música.  

Na antiguidade clássica a “criação” era o pensamento filosófico que 

era utilizado para explicar a formação do mundo. Tal pensamento perdurou até 

o surgimento do pensamento científico, quando então a criatividade começa, 

lentamente, a constituir estudos mais sólidos e viáveis. Ainda na antiguidade, a 

criatividade foi pensada como sendo domínio de poucos. Ou era inspiração 

divina ou reflexões da loucura (SOUZA, 2001).  

No fim do Renascimento surge a idéia de criatividade relacionada com 

o gênio intuitivo onde criatividade e genialidade caminhavam lado a lado. Já 

com o evolucionismo de Darwin, a criatividade foi associada à força vital 

inerente a vida por sua capacidade criadora de se auto-organizar e regular e de 

estar sempre originando novidades (SOUZA, 2001). 

Na segunda metade do século XIX, a criatividade ganha caráter 

científico com o desenvolvimento dos estudos na área da Psicologia. Ainda 

segundo Souza (SOUZA, 2001), suas principais contribuições foram o 

associacionismo, a teoria da Gestalt e a psicanálise; estudos que possibilitaram 

conceituações mais modernas sobre criatividade. 

É na área da psicologia cognitiva que os estudos sobre a criatividade 

mais têm se desenvolvido atualmente.  Porém, apesar dos esforços destes 

estudos, o estudo da criatividade ainda se mostra desordenado e confuso. 

Talvez por ser extremamente transdisciplinar ou ainda por haver dificuldades 

originadas das palavras “criação” e “criatividade” (DE BONO, 1997). “Criação”, 

ainda segundo ele, é simplesmente o ato de fazer existir alguma coisa que 

ainda não existia antes. Já a “criatividade” é reconhecida quando os princípios 

de “inesperado” e de “mudança” começam a ser introduzidos. Assim, ela pode 

envolver uma variada gama de habilidades. 

Quanto à definição exata do termo criatividade Santos & Giglio 

(SANTOS & GIGLIO, 1989) resume o resultado de três décadas de pesquisa 

neste campo: 

“Fosse a ciência um corpo de conhecimento coerente que 

levasse de fato o homem a colocar-se frente a frente com a 

verdade, talvez tivéssemos, depois das três últimas décadas 



 27

de estudos mais intensos sobre a criatividade, chegado a 

um consenso a respeito do que seja ela. Essa dificuldade da 

ciência, conquanto teoricamente possa ser um empecilho 

no caminhar mais acelerado em busca de um 

aprofundamento do conhecimento, garante a divergência de 

pensamento de pessoas que, por não serem iguais, buscam 

a mesma coisa por caminhos diferentes.” (SANTOS & 

GIGLIO, 1989, p. 22).  

 

Ainda assim, há alguns conceitos sobre criatividade que permeiam pela 

visão da psicologia. De Carvalho (DE CARVALHO, 1999) cita Hofstadter 

(HOFSTADTER, 1985) quando tenta conceituar criatividade como um 

mecanismo mental que apóia a execução de variados temas através de 

variações de parâmetros. A imprevisibilidade é oriunda de um “deslocamento” 

por entre conceitos e desta forma o cérebro ganha habilidade para gerar novas 

idéias. 

Na mesma linha de pensamento De Bono (DE BONO, 1997), em seus 

estudos na década de sessenta sobre criatividade e suas relações com as redes 

nervosas do cérebro (redes neurais), também defende os padrões que, a seu 

entender, possibilitam o “reconhecimento” das coisas. Em defesa do seu 

Pensamento Lateral, escreve sobre como as informações são recebidas e 

organizadas nas redes neurais. Elas se organizam em seqüências de estados 

temporários estáveis, ou seja, formam uma seqüência de atividades que 

passam a se tornar espécies de caminhos preferidos e ditam, assim, padrões 

(e.g. Figura 3.1).  

 

Figura 3.1 – O mundo visto em termos de nossos padrões existentes. (DE BONO, 

1997:13 ).  
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Uma vez estabelecidos os padrões pode-se falar em reconhecimento e, 

conseqüentemente, em experiências anteriores. Com essa premissa De Bono 

(DE BONO, 1967) acredita que para chegar a criatividade o sujeito deverá 

provocar a assimetria do sistema de padrões. Ele deverá sair dos caminhos 

padrões e encontrar caminhos laterais. Sair das seqüências de experiências que 

fixam caminhos rotineiros de percepção.    

 

Figura 3.2 – A transferência do caminho principal para o caminhos lateral. (DE BONO, 

1997:16).  

Contudo não há, ainda, uma definição exata e compartilhada do termo 

por todas as áreas do conhecimento humano, porém seus estudos não se 

mostraram obsoletos. Delimitações os processos e as etapas da criatividade 

tornaram-se conhecidos depois de mais de meio século de estudos. 

3.2. Processos Criativos em Design 

Os processos criativos serão abordados neste trabalho como parte de um 

processo maior contido nos processos de Design já mencionadas 

anteriormente. Assim, tal abordagem terá diretiva na área de desenvolvimento 

de projetos para surgimento de novos produtos.  

A criatividade sendo considerada como o cerne de quase todas as 

etapas de um projeto de design (BAXTER, 2000), a criação, que concorda com 

De Bono (DE BONO, 1967) é o motor gerador de novos artefatos. 

Baxter (BAXTER, 2000) ainda menciona que a criatividade, enquanto 

atividade mental comporta os aspectos de “incubação”, onde se procura 

entender o problema inicial e suas nuances e a “iluminação”, momento o qual 

há uma transformação de um problema complexo em um simples. Elas fazem 

parte das fases, que podem estimular a criatividade, criadas originalmente por 

Wallas (WALLAS, 1926): 
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    Verificação 

   Iluminação  

  Incubação   

 Preparação    

Inspiração inicial     

Figura 3.3 - Etapas da criatividade segundo Wallas (WALLAS, 1926) 

citado por BAXTER (2000: 52). 

Quanto às fases do processo criativo, ainda Baxter (BAXTER, 2000) 

determina quatro fases principais, sugerindo ferramentas específicas 

facilitadoras de sua respectiva execução. São elas, a Preparação, Geração de 

Idéias, Seleção das Idéias e Processo Criativo descritas a seguir:  

A. Preparação 

Fase especificamente delimitadora do problema a ser solucionado. Nesta fase 

há a exploração, expansão e definição do problema e levantamento de todas as 

soluções existentes. A preparação pede respostas a questionamentos em 

relação à exatidão do problema, o motivo de sua existência, se ele é parte de 

um problema mais amplo, se uma vez o problema mais amplo selecionado, o 

específico também o será, qual parte do problema deverá ser atacada 

inicialmente, sobre sua solução ideal, características da solução considerada 

ideal e quais as restrições que impossibilitam a solução ideal.  

As ferramentas utilizadas nesta fase são a análise paramétrica e a 

análise do problema. A análise paramétrica tem a função de comparar os 

produtos já existentes ou dos concorrentes fazendo uso de alguns parâmetros 

comparativos. Esses parâmetros podem ser quantitativos, qualitativos e 

classificatórios. 

Os quantitativos são representados numericamente como, por 

exemplo, pelo peso, altura, velocidade e até a medida da durabilidade do 

produto. Os parâmetros qualitativos comparam ou ordenam o produto, porém 

não apresentam medidas absolutas. Já os classificatórios indicam 

características individualizadas do produto dentre várias possíveis. Por 

exemplo, se um o acabamento do papel é mais fosco ou brilhoso ou se o 

aparelho de ar-condicionado tem controle remoto ou não, etc. 

A outra ferramenta usada na fase de preparação é a análise do 

problema. Ela é utilizada para delimitar as causas básicas do problema, 

evidenciando suas metas e limites. É iniciada com a formulação do problema e 

em seguida é questionado o por quê de tal problema. Consecutivamente, as 

respostas também são submetidas aos por quês. Assim, como mostra a figura 

3.4, a análise do problema evidencia alternativas para o problema inicial. 
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Figura 3.4 – Diagrama esquemático da ferramenta de Análise do Problema. (BAXTER, 

2000:74). 

B. Geração de idéias 

Como alvo principal deste trabalho, a fase de geração de idéias é o cerne do 

pensamento criativo e nela está presente a fase de inspiração criativa. Para 

possibilitar ou facilitar o surgimento destas inspirações ou insights, existem 

técnicas de criatividade que facilitam o surgimento de alternativas para 

soluções de problemas. Elas o fazem pelo rearranjo de idéias, sua melhoria ou 

simplesmente pelo seu desenvolvimento. As técnicas de redução, expansão e a 

digressão do problema são seguidas pela aplicação das técnicas de estímulo.  

É nesta fase que as alternativas devem ser geradas. As restrições de 

ordem prática devem ser postas temporariamente de lado e os procedimentos. 

Há uma busca por técnicas de desbloqueios mentais e de conhecimentos 

extrapolam as fronteiras do problema. As técnicas realizadas em grupo são, 

nesta fase, valorizadas pelas empresas. Baxter (BAXTER, 2000) sugere os 

procedimentos de anotações coletivas, estímulos grupais e Brainwriting. Ele 

lista as técnicas de análise das funções, análise das características, o MESCRAI 

e análise morfológica. 

C. Seleção de idéias 

É a fase de tomada de decisões e consiste em observar os bons e maus 

aspectos de todas as alternativas geradas assim como combinar essas 

alternativas tirando vantagem das partes boas de cada uma delas. 

Tais procedimentos podem ser realizados com as ferramentas de 

matriz de avaliação e com a de votação. A matriz de avaliação consiste na 
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construção de uma tabela onde as alternativas geradas são cruzadas com 

critérios de seleção. Desta forma há o destaque das melhores alternativas e 

suas qualidades. 

A votação é outra ferramenta de seleção de idéias. Nela as alternativas 

são expostas a um júri especializado e através de fichas validadas e numeradas. 

Os votos são quantificados, vencendo a alternativa com maior pontuação.  

O Lateo é outra ferramenta que pode ser trabalhada com a tomada de 

decisão de qual idéia tem maior potencial de sucesso, considerando a extração 

do conhecimento e a determinação da incerteza subjetiva oriunda da 

combinação das várias opiniões de profissionais (CAMPOS, 2006). 

D. O Processo Criativo 

A fase de revisão do processo criativo é uma fase avaliativa e deve estar 

presente em todas as fases do projeto. Sua aplicação deverá ser contínua para 

a melhoria contínua e eventuais correções de desvios. Baxter (BAXTER, 2000) 

sugere a técnica criada por Morris e Sashkin (MORRIS e SASHKIN, 1978), a 

chamada FISP - Fases Integradas da Solução de Problemas. É fundamentada 

em listas de verificação para avaliar diversas etapas da busca pela solução do 

problema permitindo identificar as áreas que necessitam de melhorias.  

 

 

Figura 3.5 – Primeira fase e parte da segunda fase da técnica de verificação FISP 

(BAXTER, 2000:85). 
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Todas as fases descritas e suas técnicas de realização podem ser 

observadas pela demonstração de forma esquemática no quadro 3.1. Apresenta 

a inclusão do Lateo, formulada por Campos (CAMPOS, 2005) na fase de 

Seleção de Decisões formulada por Baxter (BAXTER, 2000). 

Fases Procedimentos Ferramentas 

 Preparação • Explorar, expandir e definir o problema; 

• Levantamento de todas as soluções 
existentes. 

• Análise paramétrica; 

• Análise do Problema. 

 Geração de 
idéias 

• Pensar apenas nas idéias, 
desconsiderando limitações práticas; 

• Busca por idéias fora do domínio do 
problema; 

• Usar técnicas de redução, expansão e 
digressão do problema; 

Procedimentos: 

• Anotações; 

• Estímulo;  

• Brainwriting; 

• Lateo. 

Técnicas: 

• Análise das Funções;  

• Análise das 
características;  

• MESCLAI; 

• Análise Morfológica; 

• Analogias e metáforas; 

• Clichês e provérbios. 

 Seleção de 
idéias 

• Considerar os bons e maus aspectos de 
todas as alternativas geradas; 

• Combinar as idéias aproveitando as 
partes boas de cada uma. 

• Matriz de avaliação; 

• Votação. 

 Revisão do 
Processo 
Criativo 

• Avaliação de todo o processo. • FISP – Fases Integradas 
da Solução do 
Problema. 

Quadro 3.1 – Esquematização do processo criativo de Baxter (BAXTER, 2000:59), com o 

procedimento do Láteo adicionado. 

3.3. Técnicas de Exploração do Espaço Criativo 

O objetivo deste tópico é indicar as principais técnicas de geração de 

alternativas que se mostram mais apropriadas ou utilizadas em projetos de 

produtos. 

As técnicas descritas e exemplificadas aqui é fruto de pesquisas 

realizadas em publicações, artigos, periódicos e sites que tratam de áreas como 

marketing, concepção do produto industrial, geração de idéias, criatividade em 

suas diversas aplicações e projetos de produtos. 

No quadro 3.2 com resumo das técnicas de criatividade pesquisadas, 

descritas e exemplificadas nesse trabalho.  

 

Técnica Versão Breve Descrição 

Clássico ou 

tradicional 

Conhecida também como “tempestade de idéias”, 

gera idéias através de reuniões presenciais com as 

idéias expostas oralmente.  

Brainstorming 

Anônimo 
Mesma concepção do Clássico, porém as idéias 

são geradas anonimamente e depois reunidas e 

discutidas. 
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Didático 
Em reunião semelhante ao Clássico, apenas o 

coordenador do grupo sabe do problema e o expõe 

aos poucos ao grupo.  

Destrutivo/ 

Construtivo 

Desconstrói o problema observando suas falhas e 

acertos e depois constrói alternativas para a 

concepção de novas idéias. 

Eletrônico 
Versão virtual do Clássico onde os participantes 

encontram-se geograficamente em regiões 

diferentes. 

Visual Faz uso de desenhos, esquemas gráficos e 

figurativos para externar as idéias. 
Biônica Trabalha através de analogias com a natureza 

Brainwriting ou Método 635  
Através de formulário padronizado um grupo de 

seis integrantes gera três idéias em cinco minutos 

cada uma. 

Discussão 66 

Resolve problemas complexos ou mal definidos 

com a participação intensiva do grupo de 

participantes onde varias reuniões de seis minutos 

são realizadas para solucionar o problema. 

Sete Chapéus Consiste em explorar o mesmo problema através 

de perspectivas distintas em desafios complexos. 

Sinética 
Reúne profissionais especializados que usam um 

grupo de outras técnicas como a biônica e a 

analogia em combinação. 

Caixa Morfológica Faz combinação de variáveis e possíveis atributos 

de em uma matriz gerando novos produtos. 

Análise e Síntese Funcional 
Técnica de verificação das funções do produto e 

como elas são percebidas e valorizadas pelos 

usuários, usada a favor da criatividade. 

Analogias 
Consiste no afastamento do problema e a sua 

relação com idéias, imagens e conceitos externos 

ao problema. 

TRIZ 
Utiliza parâmetros preestabelecidos e usa 

princípios inventivos que são sugestões possíveis 

para solução de um problema.  

Reverse Brainstorming 

As alternativas são geradas em um Brainstorming 

Clássico e depois criticadas. Depois são 

procuradas soluções para os pontos fracos 

encontrados. 

Listagem de Atributos 
Expõe os atributos e suas possíveis variações em 

uma tabela, porém faz combinações apenas das 

variações. 

Régua Heurística 
Diversos fatores relacionados com o problema são 

encontrados e são listados em faixas circulares e 

em variados níveis são combinados. 

MESCRAI 
Esta técnica funciona como parâmetros de 

verificação para estimular possíveis modificações 

no produto.   

Cenários Descreve ou representa, nos mínimos detalhes 

cenários perto do real. 

Mapas Mentais Ferramenta organizadora e representativa do 

conhecimento. É representada graficamente 
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bidimensional de conjuntos de conceitos que são 

interligados por unidades de sentido. 

Quadro 3.2 – Resumo das técnicas catalogadas nesta pesquisa. 

3.3.1. Brainstorming 
 

De origem norte americana o termo Brainstorming foi mencionado pela 

primeira vez por Alex F. Osborn e traduzido para o português assemelha-se a 

algo como “tempestade de idéias”. Consultor americano em propaganda na 

década de 30, Osborn criou o referido método com o objetivo de gerar idéias 

em uma agência de publicidade através de reuniões com os funcionários 

envolvidos e chamou-as de “sessões de Brainstorming” ou sessões de 

“tempestades cerebrais” (BOMFIM, 1995). 

Inicialmente utilizado nas áreas de publicidade, relações humanas e 

propaganda, o Brainstorming rapidamente foi absorvido por outras áreas como 

educação e negócios ou para resolver situações simples. Por seu caráter 

dinâmico, de respostas rápidas e eficazes a questões mais técnicas e por ser 

um método barato ainda é muito utilizado atualmente.  

São várias as aplicações do Brainstorming e além das supracitadas 

pode-se mencionar o desenvolvimento de produtos e melhoramento dos 

mesmos; resolve problemas, prevendo conseqüências, gerando soluções 

alternativas ou analisando e avaliando impactos; em gestão de processos e 

projetos melhorando os processos de produção e riscos, qualificações, 

responsabilidades e questões básicas de estruturação e resolução de métodos e 

finalmente na formação de equipes com a divisão e discussões de idéias 

estimulando o raciocínio. 

Deste modo, o Brainstorming segue em três etapas. A primeira é a 

procura por fatos definindo o problema e operacionalização direcionada para 

problemas que tem várias soluções possíveis. São coletados então todos os 

dados relativos ao problema.  A segunda etapa segue com a geração de idéias. 

De posse de todos os resultados gerados na segunda etapa, o procedimento da 

terceira etapa é completado com a avaliação, seleção ou até combinação das 

melhores idéias.  

Todo esse processo geral, que constitui o Brainstorming, valoriza e 

premia a criatividade. Extremamente barato e não há necessidade treinamentos 

especializados - outro motivo de ter sido tão difundida – pode ser aplicado em 

qualquer problema que possa ter várias soluções possíveis e em qualquer fase 

de evolução projetual. 
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Por essa flexibilidade a área de design tem absorvido a técnica que já 

se tornou corriqueira em várias aplicações em projetos para a criação de 

produtos desde marcas corporativas a mobiliário. É, geralmente, é trabalhada 

em grupo, mas pode também ser aplicada em versões eletrônicas 

(Brainstorming eletrônico) ou até individualmente (Brainstorming Individual), 

Para atender a tantas áreas o Brainstorming sofreu algumas modificações de 

acordo com sua aplicação e causou a classificação de alguns principais tipos 

como o Brainstorming Clássico, Brainstorming Anônimo, Brainstorming 

Didático, Brainstorming Construtivo/ Destrutivo que são descritos a seguir: 

A. Brainstorming Clássico 

Baseado na combinação de experiências e repertórios individuais 

multifacetando, assim, as visualizações do mesmo problema, é selecionado um 

grupo entre quatro e doze pessoas, sendo seis o número ideal de participantes. 

Com o princípio de não haver regras fixas para a formatação do grupo de 

participantes, uma recomendação é contar com pessoas que pertençam a 

classes sociais similares ou aproximadas evitando eventuais constrangimentos 

ou bloqueios. Qualquer outra diversidade é aceitável para multiplicar os pontos 

de vista estimulando a valorização e a geração das idéias. 

Para o controle do andamento da reunião, elege-se um coordenador e 

para o devido registro um redator que anote ou grave todas as idéias 

apresentadas. O encontro não deve ultrapassar os quarenta e cinco minutos. As 

melhores idéias, segundo Bomfim (BOMFIM, 1995), surgem freqüentemente no 

último terço da reunião quando o exercício da geração de idéias mais evidentes 

começam a se exaurir e geralmente possuem mais qualidade que as idéias 

iniciais.  

As etapas precedentes a sessão devem ser preparadas pelo 

coordenador elegido e o comunicado deverá ser feito por escrito com certa 

antecedência e no caso do problema já ser conhecido, vinte e quatro horas é o 

bastante para os participantes se prepararem e mantê-lo em mente até a 

sessão. O problema deverá ser exposto de modo claro e direto, livre de 

possíveis ambigüidades. 

Os procedimentos do coordenador quando da reunião é inicialmente 

familiarizar os integrantes neófitos sobre a técnica expondo seus princípios e 

regras; Ao iniciar a sessão o coordenador apresenta o problema e ao surgir, por 

vezes muitas idéias ao mesmo tempo o coordenador deverá ordenar a 

exposição das mesmas sequencialmente. Se ao contrário, o fluxo diminuir 

tendendo a prejudicar o andamento da sessão o coordenador deverá intervir 

com suas próprias idéias. 
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Perto do final da sessão é permitido ao coordenador estimular a 

geração de algumas últimas idéias e uma vez finalizada aconselha-se ler todas 

as idéias obtidas com o objetivo de uma última possibilidade de geração de 

novas sugestões. É tarefa ainda do coordenador a classificação, ordenação e 

posterior seleção das idéias mais promissoras. A revisão da seleção feita pelo 

coordenador e a avaliação dos resultados é feita pelo próprio grupo da sessão 

de Brainstorming ou pode ser feita por pessoas externas ao processo. Nesta 

última o grupo participante deverá ser informado dos resultados finais.  

Acompanhando todos os acontecimentos, cabe ao redator o registro 

analógico e/ou digital das idéias geradas durante toda a sessão.  

Para o decorrer do Brainstorming Clássico quatro princípios básicos 

devem ser seguidos. O primeiro é a liberação total da fantasia onde a 

flexibilidade do pensamento é total. Idéias extravagantes são bem-vindas.  

Com o pensamento totalmente liberado, o segundo princípio vem 

como uma proteção à primeira. Ele proíbe a crítica. Nenhuma idéia deverá ser 

descartada por mais impossível que pareça sob qualquer aspecto como 

viabilidade e custo. Cabe ao coordenador da sessão controlar tais eventos para 

que sejam realizados apenas após a sessão. 

Com a adição dos dois princípios, desenvolve-se o terceiro princípio 

que valoriza a quantidade em prol da qualidade. A quantidade de alternativas 

deve ser considerável para aumentar a probabilidade da qualidade. 

Como há uma união e combinação de idéias o quarto princípio dita a 

ausência de autoria de qualquer parte ou do todo da solução desenvolvida. As 

idéias iniciais de um integrante podem e devem ser desenvolvidas e 

combinadas – até com outras de um terceiro integrante - por outro durante a 

realização da sessão com ausência de quaisquer críticas. Quase um terço das 

idéias são as chamadas “caronas” (BOMFIM, 1995). 

Como princípio secundário os integrantes não poderão listar as idéias. 

Elas deverão ser espontâneas e devem ser ordenadas pelo coordenador. Porém, 

é permitido que anotações esporádicas sejam feitas para que os componentes, 

uma vez envolvidos com as idéias de outros, não esqueçam das suas próprias.  

Para ilustrar o funcionamento da técnica será mostrado a seguir um 

exemplo do procedimento (FORCELLINI, 2002): 

Problema: encontrar princípios de solução para separar tomates maduros de 

verdes após a colheita.  

 

Antônio: nós separamos pela cor, um medidor de cor deverá ser prático. 

Pedro: reflexão. Verdes devem ter maior capacidade de refletir a luz. 
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Davi: dureza, nós apertamos os tomates ou batemos. 

Jorge: condutibilidade elétrica. 

Antônio: resistência elétrica. 

Davi: magnetismo. 

Jorge: tamanho, os verdes não são menores? 

Pedro: peso, os maduros são mais pesados. 

Antônio: tamanho e peso devem correlacionar. 

Davi: tamanho e peso é densidade. 

Pedro: volume específico. 

Antônio: os tomates são mais água e têm o volume específico da água. 

Davi: os tomates flutuam ou afundam? 

Jorge: talvez seja isto, separá-los por densidade, se flutuam ou afundam em 

água. 

Paulo: não necessariamente em água, poderia ser qualquer coisa. 

Antônio: não tóxico. 

Davi: água salgada. 

Jorge: raios x, o tamanho das sementes ou qualquer coisa assim. 

Antônio: cheiro, odor. 

Pedro: som, você pode ouvir o tomate? 

Jorge: pode o tomate ouvir? 

Davi: calor, radiação infravermelha. 

Pedro: condutibilidade térmica. 

Antônio: calor específico. 

Jorge: habilidade de hipnotizar os tomates. 

Pedro: deixa uma moça olhar para os tomates e apertar um botão. 

Davi: estatisticamente - verifique somente um ou outro. 

Jorge: sacudir um balaio, os maduros devem subir ou descer. 

Pedro: soprar ar através ao sacudir o balaio. 

Antônio: use números aleatórios. 

  

B. Brainstorming Anônimo 

Neste o coordenador marca a reunião com antecedência, por escrito, e envia a 

descrição do problema ou da situação seguindo os mesmos procedimentos 

iniciais do Brainstorming clássico, aos participantes. Uma vez com o problema 

em mãos os convidados registram suas idéias previamente.  

Esse tipo de Brainstorming é usado em casos de problemas em que 

são previsíveis situações como embaraços ou comprometimento dentre os 

participantes. 

 

Exemplo:  
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Retomemos o exemplo do Brainstorming Clássico (e.g. tópico A – 

Brainstorming Clássico). É distribuída a cada integrante do grupo uma ficha 

com o problema já formulado e delimitado. Determina-se na reunião o tempo 

de quarenta e cinco minutos para escreveram todas as idéias no papel. O 

problema inicial segue em forma de questionamento: Qual a melhor maneira de 

separar tomates maduros de verdes após a colheita. No quadro 3.3 é 

evidenciado o resultado dos registros de idéias anônimas.  

 

Ficha 01 Ficha 02 Ficha 03 Ficha 04 Ficha 05 

• Peso, os 

maduros são 

mais pesados. 

• Estatisticame

nte - verifique 

somente um ou 

outro. 

• Sacudir um 

balaio, os 

maduros devem 

subir ou descer. 

 

Nós 

separamos 

pela cor, um 

medidor de 

cor deverá ser 

prático. 

• Resistência 

elétrica. 

• Tamanho e 

peso devem 

correlacionar. 

• Os tomates 

são mais 

água e têm o 

volume 

específico da 

água. 

• Não tóxico. 

• Cheiro, odor. 

Calor 

específico. 

• Reflexão. 

Verdes 

devem ter 

maior 

capacidade 

de refletir a 

luz. 

• Volume 

específico. 

• Deixar uma 

moça olhar 

para os 

tomates e 

apertar um 

botão. 

• Soprar ar 

através ao 

sacudir o 

balaio. 

 

• Dureza, nós 

apertamos os 

tomates ou 

batemos. 

• Tamanho e 

peso é 

densidade. 

• Flutuar ou 

afundar 

• Água salgada. 

• Calor, radiação 

infravermelha. 

 

• Condutibilidade 

elétrica. 

• Tamanho, os verdes 

não são menores? 

• Talvez seja isto, 

separá-los por 

densidade, se 

flutuam ou afundam 

em água. 

• Raios x, o tamanho 

das sementes ou 

qualquer coisa 

assim. 

• Habilidade de 

hipnotizar os 

tomates. 

 

Quadro 3.3 – Planificação das alternativas geradas na aplicação da técnica de 

Brainstorming anônimo. 

Logo após o tempo delimitado as fichas são entregues anonimamente 

ao coordenador da sessão. Inicia-se a leitura de todas as idéias geradas e é 

feita a associação de idéias e consequentemente a geração de novas idéias. 

C. Brainstorming Didático 

Agora o coordenador detém unicamente o conhecimento do problema ou da 

situação e conduz a sessão passo a passo em várias sessões ou em variados 

momentos de uma mesma sessão. 

Exemplo:  
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1. Problema da primeira sessão: qual a melhor forma de carregar um peso de 3 

kg?  

Todas as idéias são anotadas em seqüência ou gravadas. 

2. Problema da segunda sessão: como carregar este objeto nas costas? 

Novamente todas as idéias são anotadas em seqüência ou gravadas. 

3. Problema da terceira sessão: como carregar nas costas materiais com peso 

equivalente a 3 kg? 

D. Brainstorming Destrutivo/Construtivo 

Essa variação Brainstorming se destaca por envolver os integrantes não só na 

construção de soluções, mas na decantação do problema ou da situação. 

Utilizado para detecção de aspectos negativos em produtos, sistemas 

projetos dentre outros e assim propor soluções para os problemas encontrados. 

Essa variação de Brainstorming é constituída de uma sessão que é dividida em 

etapas, cuja primeira é caracterizada por apontar todas as falhas – de qualquer 

ordem – referentes ao tema; em uma segunda etapa as falhas apontadas são 

ordenadas quanto à natureza e estruturadas em grupos podendo uma falha 

pertencer a mais de um grupo. Na terceira e última etapa, seguem os 

procedimentos na busca da solução dos itens.  

 

Exemplo:  

Não foi encontrado nenhum exemplo satisfatório para exemplificar a técnica de 

Brainstorming Destrutivo/Construtivo. 

E. Brainstorming Eletrônico 

O Brainstorming Eletrônico é utilizado quando os componentes da equipe se 

encontram dispersos geograficamente e segue os mesmos princípios do 

presencial, porém todo o trabalho de produção e coleta de idéias é feito 

eletronicamente. Atualmente, o Brainstorming eletrônico pode ser realizado 

através de groupware, como pode ser percebido abaixo: 

 

“Espera-se que as organizações possam, cada vez mais, 

desenvolver projetos com outras empresas situadas em 

lugares diferentes, sem ser preciso, ou diminuindo 

consideravelmente, a necessidade de deslocamento do 

pessoal dos grupos de trabalho de um lugar para o outro. 

Este tipo de reunião de trabalho pode acontecer entre uma 

empresa matriz e suas filiais, situadas em cidades, estados 

ou países diferentes, ou entre empresas parceiras, como 

fornecedores e clientes. Para isto, as equipes poderão usar 
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uma tecnologia para interação de grupos, conhecida como 

groupware, que permitem que membros de uma equipe, 

através de computadores conectados em rede, realizem 

juntos uma tarefa comum, mesmo trabalhando em locais 

distantes...” (CANDOTTI & HOPPEN, 1999)  

 

O Brainstorming eletrônico pode ser realizado de maneira sincrônica ou 

assíncrona. Assim, existem outras formas de realizá-lo além dos groupware, 

como o e-mail e quadros murais eletrônicos (eletronic bulletin board) ou até 

fóruns na internet (e.g. Figura 4.6), onde são registradas mensagens sobre 

determinados assuntos e outras pessoas podem ver o que foi registrado. 

Exemplo: 

 

Figura 3.6 - Página do ambiente colaborativo de aprendizagem3 à distância Exemplo de 

um fórum on-line que pode ser utilizado como Brainstorming Eletrônico. Capturado em 

www.eproinfo.mec.gov.br. (02/04/2007) 

F. Brainstorming Visual 

O Brainstorming Visual segue as mesmas regras do clássico, porém as idéias 

para a solução do problema são totalmente constituídas de esboços, esquemas 

e desenhos.   

Exemplo: 

                                                 

3 Fonte: Portal E-proinfo. http://www.eproinfo.mec.gov.br 
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Figura 3.7 – Exemplo de dois esboços, de diferentes integrantes, realizados em uma 

sessão de Brainstorming Visual (MODJESKA, 1998).  

3.3.2. Biônica 

A Biônica trabalha através de analogias com a natureza. Porém, segundo 

Bomfim (BOMFIM, 1995) “... a biônica não é um simples comparação e 

aplicação de processos do mundo natural ao mundo tecnológico, mas uma 

análise de princípios de funcionamento e soluções desses processos”. Busca 

soluções de forma sistemática com tais analogias com o mundo mineral, 

vegetal ou animal transpondo as soluções usadas pela natureza para a 

tecnologia. Não existe um procedimento padrão para esta técnica, pois são 

raras as combinações entre mundos tão distintos.   

Existem analogias claras no cotidiano como, por exemplo, as asas do 

avião que lembram as asas de pássaros. Apesar de simples esta técnica é 

dispendiosa financeiramente e é aplicada com sucesso na área militar e em 

pesquisas sobre ciência da natureza. 

 

Exemplo: 

 

 

Figura 3.8 – O Florigami, um guarda-chuva baseado na técnica de origami e na 

observação da abertura das pétalas das flores, constitui um exemplo da técnica Biônica 
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aplicada na concepção de produtos4. Capturado em 

http://esdi.uerj.br/graduacao/galeria/turma99/p_tf99_u.shtml. (05/04/2007) 

3.3.3. Brainwriting ou Método 635  

Para a realização deste método a interdisciplinaridade deve estar presente e 

necessita de um grupo inicial de seis pessoas dispostas em um recinto 

formando um círculo.  

De acordo com o problema em questão escolhem-se as áreas de 

conhecimento dos participantes que, de posse de um formulário padronizado 

(e.g. Figura 4.10) e registrar três sugestões na primeira linha do formulário 

utilizando esboços, frases, desenhos etc. O tempo desta primeira etapa deverá 

ser de 5 minutos. Em um segundo momento o formulário é entregue ao 

participante imediatamente à direita. Este deve ler as três sugestões e registrar 

mais três sugestões na segunda linha, também em cinco minutos, que podem 

derivar das primeiras três sugestões ou serem completamente inéditas no 

formulário. 

Findado o tempo, novamente os formulários devem ser repassados 

para o participante imediatamente da direita. Segundo Bonfim (BONFIM, 

1995), “esta técnica é uma sistematização do processo de “caronas” do 

Brainstorming Clássico”.  

 

Figura 3.9 - Exemplo de um formulário padrão (BOMFIM 1995:30).  

Exemplo: 

O problema apresentado a seis estudantes de um curso de desenho industrial. 

O problema era desenvolver um relógio portátil para deficientes visuais que 

indique horas e minutos. Na exploração do problema ficou constatado que 

deveriam ser priorizados os sentidos da audição e do tato. 

                                                 

4 Projeto acadêmico que tem como autor Marcos Henrique Garamvolgyi e Silva e 
orientado pelo professor Roberto Verschleisser durante a disciplina Biônica, ministrada 
na ESDI – Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro.  
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A figura abaixo mostra o resultado da aplicação da técnica. A presença 

de quadros (células) em branco é comum, pois nem sempre o tempo é 

suficiente para o preenchimento de três novas idéias.   

 

 

Figura 3.10 - Folha preenchida após a técnica (BOMFIM, 1995:31).  

3.3.4. Discussão 66 ou Buzz Session 

 

Também denominada de Sessão 66, Phillips 66, Zumbido 66 ou inda Buzz 

Session (MASON, 1974), esta técnica foi idealizada por J. Donald Phillips e tem 

o objetivo de resolver problemas complexos ou mal definidos (BOMFIM, 1984). 

Com a participação intensiva ao grupo de participantes, a exposição de tais 

problemas deve ser feita de maneira clara e sugestiva quanto possível como, 

por exemplo, relatórios ou exibições de filmes para a compreensão do 

problema.  
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Terminada esta primeira etapa de compreensão do problema o grupo é 

dividido em subgrupos de três a oito pessoas sendo o ideal um número de seis 

participantes. Agora, cada subgrupo elege um mediador que coordenará as 

atividades e também registrará as soluções em um período de tempo 

delimitado em seis minutos. O propósito do tempo limitado determina uma 

pressão para promover o pensamento rápido e intenso sobre o problema. 

 

Em um terceiro momento subseqüente a primeira sessão de seis 

minutos os subgrupos são reunidos e com todos os integrantes do grupo juntos 

os mediadores relatam seus registros. Familiarizados de todas as gerações de 

idéias os subgrupos voltam a se reunir separadamente e com o mesmo tempo 

anterior e igualmente limitados em seis minutos desenvolvem as idéias 

anteriormente apresentadas.  

Esta última etapa é repetida até que se encontrem soluções mais 

concretas para o atendimento do problema ou da situação proposta 

inicialmente. 

Exemplo: 

Não foi encontrado nenhum exemplo satisfatório para exemplificar a técnica de 

Brainstorming Destrutivo/Construtivo. 

3.3.5. Seis Chapéus do Pensamento 

Formulado por Edward De Bono (DE BONO. 1967), a técnica usa a simbologia 

dos chapéus coloridos e é dividida em seis fases de pensamento criativo 

descritas a seguir: 

Chapéu Branco – ligado a dados e informações, nessa primeira etapa 

o indivíduo é levado a pensar em um papel em branco e é levado a pensar nas 

seguintes questionamentos: 

Que informações temos aqui? 

Que informações estão faltando? 

Que informações gostaríamos de ter? 

Como iremos obtê-las? 

Chapéu Vermelho – abre espaço para as emoções e sentimentos do 

criador e dá vazão as intuições e palpites sobre o projeto. Geralmente expõe 

pontos delicados não expostos facilmente em reuniões, como por exemplo: 

Meu palpite é que isso não dará certo; 

Não gosto da maneira como isso está sendo realizado. 

Chapéu Preto – é a fase do julgamento, onde é permitida a cautela e 

a precisão de erros através da crítica, como por exemplo: 

Não temos capacidade de produção para atender isso; 
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Não temos experiência na gerência de exportação. 

Chapéu Amarelo – essa é a fase do otimismo e da visão lógica 

positiva. Ela busca a viabilidade e os benefícios, como por exemplo: 

Isso pode funcionar se levarmos a produção para mais perto dos 

clientes; 

O benefício virá da repetição das compras. 

Chapéu Verde – é o pensamento criativo, de novas idéias, onde se 

pode gerar alternativas adicionais e abrande provocações e movimento. Os 

seguintes questionamentos deverão ser feitos nessa fase: 

Existem alternativas adicionais? 

Podemos fazer isso de outra maneira? 

Pode haver outra explicação? 

Chapéu Azul – ele regula o pensamento, sugere próximos passos no 

pensamento, assim também como resume, conclui e decide fazendo uma 

reflexão do processo. 

As seguintes perguntas e indagações podem ser feitas: 

Podemos ter um resumo das idéias? 

Passamos tempo demais em busca de alguém para culpar. 

Exemplo: 

Etapas típicas em uma oficina de seis chapéus 

Os chapéus podem ser usados em alguma seqüência estruturada dependendo 
da natureza da edição. Está aqui uma agenda do exemplo para uma oficina 
típica de seis chapéus: 
 
Etapa 1: Apresente os fatos do caso (o chapéu branco) 
Etapa 2: Gere idéias em como o caso poderia ser segurado (o chapéu verde) 
Etapa 3: Avalíe os méritos das idéias - aliste os benefícios (chapéu amarelo), 
aliste os inconvenientes (chapéu preto) 
Etapa 4: Comece a todos o pressentimento sobre as alternativas (o chapéu 
vermelho) 
Etapa 5: Sumarize e finalize a reunião (o chapéu azul) 

Fonte: 12manage: http://www.12manage.com/ 

3.3.6. Sinética (Synectics) 

Técnica de criação que objetiva direcionar a atividade espontânea cerebral e do 

sistema nervoso com o propósito de explorar e transformar o problema que 

deverá encontrar-se muito bem definido uma vez que não há etapa para a 

construção do problema. 

Desenvolvida por Willian J. J. Gordon e aprimorada por G. M. Prince e 

foi denominada assim porque foi desenvolvida para trabalhar com variados 
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elementos da criatividade como, por exemplo, tentativa e erro, pensamento 

divergente e analogias. 

Quatro são os procedimentos dessa técnica segundo Cris Jones 

(JONES, 1992) e são descritos a seguir: 

Formação de um grupo de um número de quatro a sete profissionais 

cuidadosamente escolhidos e representantes de áreas de conhecimento 

diferentes envolvidas no projeto. Outras premissas na escolha dos membros 

participantes do grupo é a flexibilidade de pensamento, conhecimento e sua 

experiência profissional. Exposição e exploração do problema – conhecimento 

completo do problema e a retirada de todas as dúvidas existentes. 

Com o grupo definido, há então o treinamento na prática em um dos 

elementos de criatividade: a analogia. Ela ajudará na relação das atividades 

espontâneas do cérebro e do sistema nervoso com o problema. Quatro tipos de 

analogias são concretizados: 

 

1. Analogias diretas – soluções em uma área de conhecimento diferente 

das da área do projeto. 

2. Analogias pessoais – o indivíduo tenta se colocar no lugar do 

problema. 

3. Analogias simbólicas – se constitui com base em dois constructos 

opostos, ou seja, que entram em contradição entre si. 

4. Analogias fantásticas – desejos e imaginações de objetos ou situações 

impossíveis ou que não existem. 

Após o treinamento o grupo recebe o problema já completamente 

definido e tenta visualizá-lo e compreende-lo em vários ângulos a fim de exaurir 

todas as dúvidas referentes a ele. Esta compreensão é realizada através de 

geração espontânea de soluções preliminares, observando os conflitos e 

dificuldades de respostas. 

Uma vez o grupo estando totalmente familiarizado com o problema, 

gera-se alternativas para o problema ou os subproblemas utilizando, por 

exemplo, um dos tipos de analogia citados até que o grupo chegue a soluções 

viáveis e então serem desenvolvidas. 

Exemplo: 

O problema proposto neste exemplo é criar um novo design de latas que sejam 

abertas sem abridor de latas. 

Nas aplicações de analogias e da biônica chegou-se ao funcionamento 

de descascar uma banana. A banana possui emendas bem definidas e frágeis a 

ponto de não precisar de qualquer ferramenta para abri-la.  
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Fonte: The happiness Hike: http://www.geocities.com/716948/hh/hhtext-

creative.html 

3.3.7. Caixa Morfológica 

Esse método consiste no desmembramento de um problema complexo em 

partes mais simples. Solucionadas as partes decompostas, há uma 

recomposição dos subproblemas promovem uma solução completa.  

Criado por F. Zwicky, a seqüência para a realização desse método é o 

entendimento e a definição completa e exata do problema inicial. Ocorre então 

uma subdivisão do problema em parâmetros. São criadas variantes para esses 

parâmetros; Elaboração das combinações possíveis e segue a finalização do 

método com a seleção das melhores combinações. 

Exemplo: 

O problema em questão neste exemplo é o design de um novo relógio de pulso. 

Todo o procedimento consiste em inicialmente, identificar os subgrupos e 

fatores através da técnica de Semi-grupo Hierárquico, como segue abaixo: 

Subgrupo 01: Variedade e apresentação da informação; 

Subgrupo 01: Tipo de funcionamento; 

Subgrupo 01: Resistência; 

Subgrupo 01: Material e forma da caixa. 

A segunda etapa consiste no desenvolvimento de alternativas de 

soluções para cada subgrupo identificado. 

Subgrupo 01 Subgrupo 02 Subgrupo 03 Subgrupo 04 

A1 – hora/minuto/ 
segundo/dia do 
mês/dia da semana.
digital/analógico; 
A2 - hora/minuto/ 
segundo/dia do 
mês. 
digital/analógico; 
A3 - hora/minuto/ 
segundo. 
digital/analógico; 
A4 - hora/minuto. 
digital/analógico; 
 

A1 – Mecânico: 
corda; 
A2 - Mecânico: 
automático; 
A3 – 
Eletromecânico: 
bateria; 
A4 - 
Eletromecânico: 
quartzo. 
 

A1 – 
Choque/água/ 
profundidade; 
A2 - 
Choque/água; 
A3 – Choque; 
A4 - Água. 
 

A1 – Metais 
nobres 
Quadrado, 
redondo, 
hexágono, oval; 
A2 - 
Choque/água; 
Quadrado, 
redondo, 
hexágono, oval; 
A3 – Choque; 
Quadrado, 
redondo, 
hexágono, oval; 
A4 - Água. 
Quadrado, 
redondo, 
hexágono, oval. 
 

 

Na terceira etapa todos os subgrupos e alternativas são colocadas em 

matriz e combinadas conforme mostra a figura 4.12. 
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Figura 3.11 - caixa morfológica com a combinação de Subgrupos e alternativas 

identificadas (BOMFIM, 1995:55).  

3.3.8. Análise e Síntese Funcional 

Técnica que tem como procedimento básico a criação de novas estruturas 

funcionais. Contempla projetos (design) de novos produtos e o reprojeto 

(redesign) de produtos existentes. 

 Segundo Baxter (BAXTER, 2000) a análise das funções é uma técnica 

de verificação das funções do produto e como elas são percebidas e valorizadas 

pelos usuários. Para isso, é necessário conhecer completamente o 

funcionamento do produto e prever as percepções dos usuários em relação ao 

produto. 

Os resultados podem fornecer elementos para outros estímulos para 

geração de novos conceitos e melhorar análises futuras.  

Seus procedimentos englobam etapas que se iniciam com a listagem 

de funções do produto com base no usuário. Deve ser descrito o que o produto 

“faz” e não somente o que ele “é”, de forma sucinta utilizando duas ou três 

palavras fazendo a combinação de verbo com substantivo.  

A segunda etapa engloba a ordenação das funções em forma de 

“árvore funcional” de forma hierárquica e lógica começando pela função 

principal e discorrendo por outras funções nomeadas de “funções secundárias”. 

As outras três etapas prosseguem com a seleção e a ordenação das 

funções básicas e finalmente a conferência da árvore verificando os motivos e 

modos de funcionamento do produto, como é mostrado no exemplo abaixo.  

Exemplo: 
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Figura 3.12 – Construção de uma árvore funcional com as cinco fases da 
técnica de Análise das Funções (BAXTER, 2000:202). 

3.3.9. Analogias 

Muitas vezes na geração de alternativas acontecem situações intransponíveis 

havendo a necessidade de buscar novos caminhos. Entra em cena a analogia 

que consiste no afastamento do problema e relacionando-o com idéias, 

imagens e conceitos que ele pode estimular nos participantes.  

Também conhecida por aproximação analógica ou simplesmente 

analogia, esta técnica direciona-se na identificação e focalização de 

características análogas, funcionais ou estruturais do problema oriundas de 

áreas técnicas, naturais e administrativas e transpor essas características a 

favor da geração de novas soluções.  

Segundo Demory (DEMORY, 1986), citado por Guimarães 

(GUIMARÃES, 1995), os procedimentos desta técnica são os de generalização 

do problema procurando sua essência; em uma segunda etapa, chamada 

afastamento, há a transposição do problema para os domínios da realidade e do 

imaginário sugerindo analogias; Escolher subjetivamente dentre as analogias 

sugeridas a que deverá ser explorada; Decodificar analisando as analogias 

escolhidas e retirar pistas delas e, como última etapa, cruzar as pistas de idéias 

sugeridas. 

A diversidade de experiências dos participantes do grupo é importante 

para o enriquecimento quantitativo e qualitativo das analogias. O coordenador 
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do grupo deve ser bastante rigoroso quanto ao andamento das etapas e 

auxiliando os participantes na liberação da imaginação.  

 

Ainda segundo Linde & Hill (LINDE & HILL, 1993), mencionados por De 

Carvalho (DE CARVALHO, 1999), o esquema desse método se processa 

sistematicamente como na figura 3.13, onde uma primeira etapa é a de 

delimitação do problema. Em um segundo momento subseqüente, há a 

abstração e definição das características do problema seguida de uma outra 

fase que tenta estas características para possíveis áreas de analogia. Uma vez 

separadas há então a comparação entre essas características e podem ser 

feitas ao nível de funcionalidades, estrutura, forma ou comportamento. 

Finalmente ocorrem seleções e ajustes das características consideradas mais 

úteis à solução do problema, chegando a soluções básicas.  

 

Figura 3.13 – Processo sistemático de obtenção de Analogias, segundo Linde & Hill 

(1993) . (DE CARVALHO, 1999). 

Exemplo: 

Neste caso o problema a ser tratado é de um fabricante de equipamentos para 

segurança doméstica está pensando em produtos novos para proteger a casa 

contra arrombamentos.  A “prevenção” torna-se a essência do problema.  
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Figura 3.14 – Aplicação da técnica de Analogia Sistemática. (BAXTER, 2000:81). 

3.3.10. TRIZ - Teoria para Resolução de Princípios Inventivos 

Caracteriza-se por utilizar parâmetros preestabelecidos na área da engenharia – 

que é a generalização das grandezas dos problemas de variadas áreas técnicas - 

e usar princípios inventivos que são sugestões possíveis para solução de um 

problema.  
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Figura 3.15 - Parâmetros de Engenharia e princípios inventivos (ALTSHULLER, 1974) 
 

Ainda segundo De Carvalho (DE CARVALHO, 1999), há duas 

possibilidades de aplicação deste método. A primeira fala que, não levando em 

consideração os contrapontos entre parâmetros, os princípios podem ser 

obtidos através de checklists. A segunda opção é a identificação das 

contradições entre os parâmetros da engenharia e a formação de uma matriz 

dessas contradições que por sua vez identifica os princípios mais utilizados 

para a solução da mesma contradição entre parâmetros. Abaixo, um exemplo é 

mostrado um processo de aplicação deste método. 
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Figura 3.16 - Solução de problemas com princípios inventivos (ALTSHULLER, 1974) 
 

Exemplo: 

Como proteger as plantações de laranjas da invasão de abelhas? Do ponto de 

vista do método TRIZ, existem dois componentes interagindo negativamente 

(problema geral TRIZ). Para este tipo de problema o método TRIZ recomenda 

introduzir um novo componente entre os dois existentes. O novo componente 

deve ser preferencialmente uma modificação de algum dos já presentes 

(solução geral TRIZ). A palavra “modificação" deve ser entendida em sentido 

amplo. Pode significar uma mudança de estado de agregação, de cor, estrutura 

etc.  

Com estas informações podemos tentar encontrar uma solução para 

nossos problemas específicos. Uma “modificação" para a água pode ser o gelo! 

Refrigerando o chão da embarcação a água em contato com o casco vai formar 

uma camada de gelo. Agora o efeito da cavitação vai danificar a camada de gelo 

e não o casco e, mantendo a refrigeração, a camada de gelo é refeita 

constantemente. Uma modificação para laranja pode ser limão! As abelhas não 

gostam de limão. Por isso, a plantação de laranja pode ser cercada com 

limoeiros. 

3.3.11. Reverse Brainstorming 

Essa técnica é, para Duailibi e Simonsen (DUAILIBI e SIMONSEN, 2004), o 

oposto do Brainstorming buscando-se somente os defeitos do produto em 

questão. Preserva-se algumas características do Brainstorming Clássico, como, 

por exemplo, a proibição de quaisquer críticas as soluções que surgem durante 

a aplicação da técnica e anotações de todas as idéias surgidas por um 

secretário para posterior julgamento. 
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Criado pela Hotpoint Company (PROCTOR, 2005) A idéia principal é a 

desconstrução do produto promove a criação ou a descoberta de qualidades. 

No Reverse Brainstorming o grupo pode ser direcionado a visualizar 

características externas ao produto a ser aperfeiçoado. 

 

Exemplo: 

Buscar maneiras novas atitudes positivas na empresa para a adoção de novas 

maneiras de trabalho (PROCTOR, 2005). 

Idéias: 

• Recompensas associadas a adoção de novos métodos; 

• Eliminar funcionários não cooperativos e contratar novas equipes; 

• Treinar pessoas e dar a elas condições e habilidades para assumir 

novas tarefas. 

Críticas: 

1. ____ 

• (a) Deve ser muito caro; 

• (b) Talvez elas não acreditem que receberão a recompensa ou vejam 

como mais uma manipulação gerencial; 

2. ____ 

• (a) Pode causar mais hostilidade e ressentimento; 

• (b) Dificuldades de identificação dos melhores métodos de 

recrutamento – talvez recrute pessoas inapropriadas; 

• (c) Esforço e tempo necessários a ser desprendidos no recrutamento e 

entrevistas; 

3. ____ 

• (a) Treinamento requer tempo adicional e custos; 

• (b) não é possível fornecer treinamento para todas as situações. 

Soluções para as fraquezas: 

1. ____ 

• (a) Ligar o novo método com o aumento da produtividade; 

• (b) Fornecer acordos por escrito para mostrar compromisso 

2. ____ 

•  (a) Nenhuma solução; 

• (b) Aceitar que recentes nomeados podem ser contratados; 

• (c) Contratar consultores; 

3. ____ 

•  (a) Fornecer treinamento no trabalho; 
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• (b) Como (a) certificar-se que os gerentes podem fornecer a orientação 

e suportes necessários aos funcionários. 

A união da idéias 1 e 3 parecem resolver todas as dificuldades 

encontradas no problema, sendo o item 3 a alternativa preferível.  

3.3.12. Listagem de Atributos 

Este método é mais fortemente caracterizado por modificar atributos do 

problema central, visualizando-o de maneira a visualizar sob novos ângulos 

possibilitando novas combinações ou associações. 

Os procedimentos se iniciam com a delimitação e isolamento do 

assunto. Com o assunto em pauta questões são formuladas partindo de 

questões: O que? Por quê? Como? Onde? Quando? Quem?    

Duailibi e Simonsen (DUAILIBI e SIMONSEN, 2004) afirmam que são 

nove as questões técnicas a serem unidas às questões básicas: Adaptar? 

Ampliar ou adicionar? Diminuir ou uma reduzir? Substituir? Rearranjar? 

Inverter? Combinar? Deixar como estar?  

Com estes procedimentos este método objetiva inicialmente conseguir 

uma considerável quantidade de alternativas. Semelhante ao Brainstorming, as 

críticas são proibidas. 

Exemplo: 

O problema proposto é criar um novo design para uma luminária. A primeira 

etapa do processo é identificar as características da luminária usando as 

questões o que? Por quê? Como? Onde? Quando? e Quem?. Em seguida 

colocar os atributos em cabeçalhos de uma tabela (e.g. quadro 3.4), colocando 

abaixo suas possíveis variações, como pode ser observado abaixo: 

Fonte de 

Energia 

Tipo de 

Bulbo 

Intensidade 

da Luz 

Tamanho Estilo  Acabamento Material 

Bateria Halógeno Baixa Muito 

grande 

Moderno Preto Metal 

Rede 

elétrica 

Bulbo Média Grande Romano Branco Cerâmica 

Solar Colorido Alta Médio Art 

Nouveau 

Metálico Concreto 

Gerador Luz 

natural 

Variável  Pequeno Industrial Terracota Osso 

Álcool   Portátil Clássico Esmaltado Vidro 

Gás    Medieval  Natural Madeira 

Óleo      Tecido Pedra 

      Plástico 

 Quadro 3.4 – Distribuição das possíveis variáveis para cada atributo. Capturado em 

http://criatividade.files.wordpress.com/2007/02/listagem-de-atributos.pdf. (09/04/2007) 
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Agora combinações podem ser usadas utilizando as variáveis de cada 

atributo exposto na tabela. Exemplos interessantes podem ser adquiridos 

destas combinações:  

 

• Uma luminária de cerâmica a óleo em estilo romano para ser 

usada em restaurantes temáticos, lembrando as lâmpadas a 

azeite usadas na antiguidade. 

• Uma luminária de mesa normal projetada para ser pintada ou 

coberta com tecido de forma a combinar com a decoração do 

ambiente. 

3.3.13. Régua Heurística 

Segundo Duailibi & Simonsen (DUAILIBI & SIMONSEN, 2004) a régua heurística 

é um método usado na fase de aquecimento e preparação de geração de 

alternativas. Diversos fatores relacionados com o problema são encontrados e 

são listados em faixas circulares e em quatro níveis são combinados gerando 

até 90.558 perguntas.  

Sendo um instrumento de memória artificial, este método é aliado à 

lista de atributos ampliando este último em combinação com suas seis 

questões básicas (por que, como, quem, o que, onde e quando) e as questões 

técnicas gerando grande quantidade de alternativas ao problema.  

 

 

Figura 3.17 - Régua Heurística: Instrumento de memória artificial 

 



 57

Exemplos:  

  

Onde rearranjar a estrutura de preços? Quem pode reduzir o número de 

restrições? 

 

3.3.14. MESCRAI 

MESCRAI é originário das palavras “Modifique (aumente, diminua), Elimine, 

Substitua, Combine, Rearranje, Adapte, Inverta”. Diante do problema a lista de 

palavras funciona como parâmetros de verificação para estimular possíveis 

modificações no produto.  A lista é útil para verificar possíveis alternativas para 

solucionar o problema.  

A técnica tem a desvantagem de limitar a mente, principalmente com 

problemas muito complexos. Porém, quando resolvem o problema, tem a 

vantagem de obtenção de economia de tempo e de frustrações. 

 

Exemplo: 



 58

 

Figura 3.18 – Exemplo da aplicação da técnica de MESCRAI (BAXTER, 2000:79). 

 

3.3.15. Cenários 

A imaginação é a chave desta técnica que tenta descrever ou representar, nos 

mínimos detalhes, extremos de um mesmo cenário: um cenário ideal e um 

cenário catástrofe (GUIMARÃES, 1995). Para o cenário ideal descreve-se o 

melhor produto possível que a imaginação possa criar. Em contraste, no cenário 

catástrofe o pior objeto deverá ser imaginado em seus mínimos detalhes.  

Citando Demory, Guimarães (GUIMARÃES,1995) afirma que são feitas 

as seguintes perguntas “como fazer para atender o ideal descrito e como fazer 

para evitar as conseqüências descritas”. Para a realização dessa técnica o grupo 

é dividido em subgrupos de três ou quatro participantes. Uma vez registradas 

as primeiras propostas de cenários, que começam geralmente pelos cenários 

catástrofes, inicia-se o trabalho de transformação do objeto.  

 

Exemplo: 
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Figura 3.19 – Diagrama de cenário de uso de correio eletrônico (PATRIARCA, 2005). 

3.3.16. Mapas Conceituais 

A técnica de construção e a teoria dos mapas conceituais foram desenvolvidas 

por Joseph Novak e é definida por ele como uma ferramenta organizadora e 

representativa do conhecimento. É representada de forma gráfica bidimensional 

de conjuntos de conceitos que são interligados por unidades de sentido.  À 

união destes conceitos e suas interligações dá-se o nome de proposição 

(DUTRA, 2006). 

  Apesar de ser definida como ferramenta, os Mapas Conceituais 

podem ser considerados como técnica de criatividade para criação de novos 

artefatos. 

 

 

Figura 3.21 – Mapa conceitual de um mapa conceitual. (DUTRA, 2006). 
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Exemplo: 

Figura 3.20 – Exemplo de aplicação de um mapa conceitual aplicada à educação 

(DUTRA, 2006). 
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4. Experimento UFPE-Caruaru 

Nesse capítulo serão descritas as aplicações das técnicas de exploração do 

espaço criativo, bem como os resultados dessas aplicações. Como 

complementação há a presença dos resultados de uma pesquisa de opinião 

realizada com os estudantes participantes do Experimento (UFPE-Caruaru) e as 

conclusões da realização do estudo preliminar. 

Como forma de checar o funcionamento das técnicas de criatividade 

diretamente com o público escolhido para esse estudo, montou-se um plano de 

aula dividido em doze semanas onde diversas técnicas de exploração do espaço 

criativo deveriam ser testadas. 

O experimento foi realizado em encontros semanais durante a 

disciplina de Design e Tecnologia com abordagem em Game Design, 

pertencente ao curso de Design da UFPE – Universidade Federal de 

Pernambuco, Campus do Agreste, para estudantes do segundo período. 

Disciplina ministrada para duas turmas nos turnos da manhã e da noite. 

O plano de aula envolvia a imersão de teoria básica de jogos digitais, 

como seus conceitos, terminologias e narrativas. Conceitos de criatividade e 

processos de desbloqueio mental também fizeram parte da ementa ministrada. 

Na parte prática, os estudos passaram pela criação de um game, através do uso 

das técnicas de criatividade exibidas e praticadas em sala de aula e, durante 

todo o semestre, o desenvolvimento de uma dessas alternativas para game 

através da construção de um documento de Game Design.  

 

  

Figura 4.1 – Slides sobre a técnica de Brainstorming 

Clássico evidenciados em sala de aula. 

As técnicas de criatividade aplicadas aos grupos foram, 

sequencialmente, o Brainstorming, com em suas quatro versões (Clássico, 

Anônimo, Construtivo/Destrutivo e Didático), Brainwriting ou Método 635 – 
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escolhido e aplicado no experimento desse estudo, Discussão 66, Biônica, 

Sinética e Caixa Morfológica.  

Em todas as aplicações práticas das técnicas, logo após a 

apresentação teórica da técnica de criatividade, era exposto o Briefing onde 

residia o problema base para iniciar a geração de alternativas. Os Briefing eram 

todos distintos entre si e todos eram estruturados no perfil do público-alvo, ao 

qual o jogo deveria ser criado, a plataforma que o game deveria ser executado. 

Todas as aulas sobre as técnicas de criatividade seguiam o esquema de 

aplicação abaixo:  

 

Aplicação das Técnicas 

Tempo Fase 

Pré 1. Briefing como problema; 
2. Formação do grupo (quando a regra era 

incluída ou era permitida na técnica); 
Durante 3. Geração de alternativas; 

Pós 4. Classificação das alternativas em unidades 
de sentido; 

5. Geração de idéias; 
6. Tomada de decisão; 
7. Desenvolvimento da idéia escolhida. 

 
Quadro 4.1 – Esquema padronizado de aplicação das Técnicas de Criatividade. 

 

4.1. Resultados 

Em quase todas as aplicações das técnicas ocorreram os formação de grupos – 

com exceção da versão anônima e didática do Brainstorming – e as técnicas de 

criatividade aplicadas no Experimento (UFPE-Caruaru) foram as quatro versões 

de Brainstorming (Clássico, Anônimo, Didático e Construtivo/Destrutivo), o 

Brainwriting, Discussão 66 e Caixa Morfológica. 

O resultado do desenvolvimento de uma das alternativas geradas em 

uma das técnicas de criatividade aplicadas em sala de aula e escolhida pelo 

grupo gerou, ao final da disciplina, nove alternativas para serem desenvolvidas 

a saber: Fogão Race, Corrida de Balão, LE PARKOUR, Verminosis, 

Citroevolution4, EuKaiak, Gol! e Fabfour. 

Esses resultados transcorram em prêmios adquiridos quando 

submetidos a concursos como o caso do evento 1º ExpoDesign N-NE onde dois 

jogos – o LE PARKOUR, em primeiro lugar, e o Fogão Race em segundo lugar – 

todos criados e desenvolvidos durante a disciplina de Tecnologia em Design, 

em Caruaru. A lista de premiações expedida pelo site da 1º ExpoDesign N-NE, 

realizada em 2007, são mostradas no anexo.  
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Brainstorming Clássico 

A aplicação dessa versão da técnica de Brainstorming totalizou a formação de 

oito grupos de geração de alternativas, todos com formação de três a oito 

integrantes, onde foram geradas um total de quinhentos e seis alternativas no 

total. 

 O briefing proposto foi para a criação de um jogo para a terceira idade, 

com plataforma para celular onde os detalhes do perfil do público-alvo e as 

especificações da plataforma foram explanados e discutidos previamente em 

sala de aula.    

Grupo Integrantes Total de alternativas 
01 06 64 

02 06 99 

03 07 88 

04 06 52 

05 07 41 

06 07 55 

07 06 60 

08 06 47 

 Total: 506 
 

Quadro 4.2 – Quantidade de alternativas geradas por grupo no Brainstorming Clássico. 

 

Nos resultados obtidos pela aplicação da técnica de Brainstorming clássico 

pode-se observar: 

− No início da geração de alternativas na sessão, há uma criação 

indiscriminada de alternativas sem recorrer a um aprimoramento ou 

detalhamento da mesma, o que condiz com uma das poucas regras da 

técnica. Por outro lado há uma descrição mais aprimorada nos últimos 

registros. 
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Figura 4.2 – Registros iniciais da aplicação da técnica de Brainstorming Clássico. O 

registro das alternativas foi feito de cima para baixo. 

− Pela característica de liberdade de expressão, a técnica foi responsável 

pela maior quantidade de alternativas totais geradas. 

 

Brainstorming Anônimo 

Realizado no mesmo dia do Brainstormig clássico, no anônimo os estudantes 
receberam novas diretrizes e outro briefing diferente do primeiro aplicado no 
clássico. O tempo máximo foi determinado em também trinta minutos. 

Entre os turnos da noite e da manhã, sessenta e três estudantes 
participaram da aplicação da técnica. 

O resultado quantitativo da aplicação da geração de alternativas nesse 
grupo foi de oitocentas e noventa e nove alternativas, isso significa uma média 
de mais de quatorze alternativas por estudante. 

Algumas peculiaridades foram observadas durante o processo de 
aplicação da técnica e nos resultados. 

− Os estudantes se sentiam mais a vontade com a técnica e isso 
permitiu a maior presença de esboços e desenhos além dos registros 
textuais; 

− A sala ficou mais silenciosa, o que possibilitou mais tranqüilidade nos 
registros gerados. 

− As alternativas foram escritas com mais características narrativas e 
mais detalhadas. 

Brainstorming Construtivo/Destrutivo 

Assim como as outras versões de Brainstorming anteriores, o 
construtivo/destrutivo teve um tempo cronometrado máximo de trinta minutos 
e contou com a participação de quarenta e nove estudantes em sala de aula. 

 Do mesmo modo que da aplicação do Brainstorming Clássico, o 
construtivo/destrutivo foi aplicado com equipes de, em média, seis estudantes, 
e todos trabalharam na mesma sala e concomitantemente. 

 Um jogo muito conhecido, o Pinball do Windows XP, foi apresentado 
como parte do briefing e ele deveria ser desconstruído para ser reformulado 
como um novo jogo. O resultado quantitativo das alternativas geradas pode ser 
observado na tabela a seguir: 

Grupo Integrantes Falhas Soluções 
01 06 18 15 

02 06 13 07 

03 06 20 10 

04 06 18 14 
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05 06 07 07 

06 07 14 10 

07 06 26 14 

08 06 23 07 

  Total: 84 

 
Quadro 4.3 – Quantidade de alternativas geradas por grupo no Brainstorming 

Construtivo/Destrutivo. 

Apenas as soluções são identificadas como alternativas, as falhas é, 
nessa técnica, um modo de busca de uma melhor solução que a apresentada.   

 A aplicação gerou, no total, 84 (oitenta e quatro) alternativas nos oito 
grupos participantes e foram observadas algumas peculiaridades quanto a esses 
resultados da aplicação: 

− A grande parte das falhas observadas sempre se referia mais a 
questões técnicas de interface e estética apresentada; 

− Ausência de esboços, desenhos ou esquema para representar a 
alternativa gerada; 

− A quantidade de falhas apontadas é sempre superior a quantidade de 
soluções geradas. Foi observado o mau uso do tempo em relação a 
organização do grupo para gerar as falhas e depois as soluções. O 
tempo foi demasiadamente grande para apontar as falhas. 

Brainstorming Didático 

Na aplicação da versão didática do Brainstorming, os estudantes deveriam 
construir um jogo concorrente dos jogos presentes no pacote Windows XP, 
como o Campo Minado, Freecell e Paciência.. Em resumo, as características 
deveriam seguir a simplicidade de interface, deveriam ser rápidos na execução, 
e deveriam ser ao entretenimento casual de quaisquer usuários de 
computadores pessoais (desktop). 

Como nas outras versões essa técnica teve um tempo máximo de 
trinta minutos de execução e, de acordo com a sua natureza, ela deveria ser 
trabalhada em equipe e mediante perguntas feitas por um coordenador 
escolhido pelo grupo.  

Apenas o coordenador deveria saber do problema inicial e para qual 
jogo as alternativas deveriam ser criadas. Dessa forma, eles foram instruídos 
em como aplicar a técnica e qual era o briefing com a ausência dos outros 
integrantes do grupo. 

As alternativas foram geradas durante toda a sessão e sempre 
aparecem no início, meio ou fim, dependendo da desenvoltura do coordenador 
em criar as perguntas e direcionar o grupo.  

Cinqüenta estudantes, reunidos em oito grupos e dentre perguntas e 
respostas, geraram cento e setenta e cinco alternativas no total. 

Foram observadas peculiaridades como: 
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− Poucos desenhos e esboços; 

− Alternativas registradas objetivamente e muitas vezes 
imitando completamente idéias já conhecidas de jogos 
casuais; 

− Pouco manejo com o desenvolvimento de questões no sentido 
de gerar alternativas diferentes para o projeto. 

Brainwriting ou Método 635 

Naturalmente pelas regras da técnica de Brainwriting o tempo limite foi de 
trinta minutos. Os alunos receberam um formulário previamente preparado 
para registrar as alternativas para a criação do game onde geraram 135 (cento e 
trinta e cinco) alternativas individuais - em cada célula do formulário -, e 
quarenta e cinco alternativas formadas por ligações individuais, formando 
novas possibilidades de idéias para jogos digitais. 

O briefing foi fixado e explicado em sala de aula e os estudantes foram 
instigados a criar alternativas para um advergame a ser exposto na página 
principal do site institucional da Citroën. O público-alvo e a plataforma para 
desktop foram especificados e discutidos em sala previamente, assim como 
vídeos sobre os produtos foram mostrados a todos os estudantes como forma 
de estímulo visual. 

 As quantidades de alternativas ficaram assim dispostas: 

Grupo Alternativas Ligações 
01 17 06 

02 17 04 

03 16 12 

04 11 06 

05 15 04 

06 15 03 

07 16 05 

08 13 02 

09 15 03 

Total: 135 

Quadro 4.4 – Quantidade de alternativas geradas por grupo no Brainwriting. 

 
 Algumas singularidades podem ser observadas nos resultados gerados: 

− Presença de desenhos e esboços em algumas células do 
formulário sempre com registros textuais; 

− Em nenhum grupo todos os integrantes preencheram 
todas as três alternativas possíveis do formulário; 

− Alternativas com narrativas consistentes para gerar 
games. 
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Discussão 66 ou Buzz Session 

Nessa técnica de criatividade o tempo limite da sessão é determinado pelo 
próprio grupo. O número de reuniões necessárias para realizar a sessão deverá 
ser tantas quantas necessárias para uma geração de alternativas aceitáveis 
para a criação dos games. 

O briefing foi baseado nos produtos da Natura – empresa produtora de 
cosméticos – e motivou os estudantes a produzir alternativas para criação de 
um advergame que deveria promover os produtos da linha Kaik para homens e 
mulheres formando assim, o público-alvo em questão. 

Quantitativamente os resultados da sessão, que variou a quantidade 
de reuniões de grupos e subgrupos de acordo com a necessidade de cada 
grupo, é evidenciado a seguir:  

Grupo Integrantes Alternativas 

01 06 19 

02 07 22 

03 05 47 

04 06 92 

05 06 46 

06 06 27 

07 07 55 

08 06 98 

09 07 73 

Total:  479 

 
Quadro 4.5 – Quantidade de alternativas geradas por grupo na Discussão 66. 

 

De acordo com os resultados acima, cinqüenta e seis integrantes 
trabalhando com interação entre os grupos, através de reuniões e sub-reuniões, 
geraram um total de 479 (quatrocentas e setenta e nove) alternativas. 

O que pode ser observado nesses resultados é: 

− Tímida presença de desenhos e esboços; 

− Alternativas bem mais desenvolvidas e bem resolvidas com 
características narrativas, principalmente nas últimas sub-reuniões e 
reuniões; 

− Diminuição da presença de alternativas evasivas ou generalizadas, 
havendo, portanto, um maior desenvolvimento representativo da 
alternativa gerada. 

Biônica 

A natureza dessa técnica de criatividade não determina tempo delimitado 
previamente. Nesse caso, os estudantes tiveram o tempo dado em sala de aula 
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mais o tempo de uma semana até a aula seguinte para desenvolver suas 
alternativas com a técnica em questão.  

 O briefing apresentado aos grupos foi o de gerar alternativas para criar 
um jogo de estratégia, para o público adolescente e tendo como plataforma o 
playstation 2. Mais detalhados, como comportamento do público-alvo e 
estatísticas de usos de computador e jogos, foram explanados em sala de aula. 

A tabela a seguir mostra os resultados quantitativos da aplicação da 
técnica para cada grupo:  

Grupo Integrantes Alternativas 

01 06 01 

02 06 05 

03 06 02 

04 06 01 

05 08 08 

06 07 01 

Total:  18 

 
Quadro 4.6 – Quantidade de alternativas geradas por grupo na Biônica. 

Como pode ser observado na tabela acima os grupos, que participaram 
do experimento (UFPE-Caruaru), geraram um total de dezoito alternativas para 
jogos digitais. 

Em toda a produção de alternativas geradas pelos seis grupos podem ser 
observados os seguintes resultados: 

− Presença de desenhos e esboços bem elaborados; 

− Alternativas bem mais desenvolvidas e bem resolvidas com 
características narrativas; 

− Como nos resultados da Técnica Discussão 66, foi detectada uma 
diminuição da presença de alternativas evasivas ou generalizadas, 
havendo, portanto, um maior desenvolvimento representativo da 
alternativa gerada; 

− Necessidade de alguns grupos de fazer uso de outras técnicas, como 
Brainstorming ou Método 635, para organizar as idéias para aplicar 
finalmente a técnica Biônica. 

Sinética ou Synectics 

Essa técnica também não delimita tempo para sua construção, mas para sua 
realização didática foi delimitado um tempo de duas horas para sua 
estruturação em sala de aula e toda a semana para a organização das 
alternativas geradas em sala de aula. 

 Para a geração de alternativas foi passado aos estudantes um briefing 
para criar um game para orientação alimentar que tivesse como alvo o público 
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infanto-juvenil. A plataforma seria a televisão – mais especificamente a TV por 
assinatura (Sky + DirecTV). Para isso foram mostrados dados de sites de 
referência sobre o assunto e artigos na área contendo dados importantes para a 
realização da tarefa em sala de aula.  

Grupo Integrantes Alternativas 

01 07 21 

02 07 36 

03 06 01 

04 07 29 

05 06 01 

Total:  88 

 
Quadro 4.7 – Quantidade de alternativas geradas por grupo na Sinética. 

Com 88 (oitenta e oito) alternativas geradas no total com os cinco grupos 
participantes da técnica de criatividade, foi possível observar que: 

− Presença de desenhos e esboços da interface do jogo; 

− Alternativas narrativamente pouco desenvolvidas; 

− Alta incidência de geração de alternativas já na separação das 
analogias (direta, fantástica, pessoal e simbólica). 

4.3 - Registro feito por um integrante de uma das equipes na aplicação de Sinética em 

Caruaru. 
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Caixa Morfológica 

Tendo a predisposição de trabalhar com cruzamento de opções e grupos 

característicos. Esse procedimento nessa técnica de criatividade deve gerar 

alternativas agrupando partes resultantes desses cruzamentos. 

 Para a aplicação da técnica de caixa morfológica foi exposto aos 

alunos um briefing referente à criação um novo advergame para o site do 

instituto de idiomas Yazigi. O público foi definido como infanto-juvenil e a 

plataforma em desktop (PC) com unidade em estado on-line. Foi informado que 

já havia dois jogos existentes no site, o More than words e Go skating. 

  Abaixo, segue a tabela mostrando o cruzamento realizado entre os 

agrupamentos e as opções, assim como as alternativas mais adequadas 

(partindo do julgamento de cada equipe): 

 

Grupo Integrantes Agrupamento Opções Alternativas 
01 06 04 05 04 

02 06 07 04 04 

03 06 03 04 04 

04 07 06 03 04 

05 07 05 04 06 

06 07 05 04 06 

07 06 05 04 06 

08 04 04 04 04 

09 07 05 04 03 

Total: 41 
 

Quadro 4.8 – Quantidade de alternativas geradas por grupo na Caixa Morfológica. 

Com um total de 56 (cinqüenta e seis) estudantes presentes para a aplicação 
da sessão, foram geradas 41 (quarenta e uma) alternativas passíveis de 
desenvolvimento. 

Nos resultados registrados, inclusive, das combinações de agrupamentos e 
opções, pode-se observar que: 

− Há uma total ausência de representações não verbais como desenhos, 
esboços ou esquemas; 

− As alternativas apresentam-se em menor quantidade em comparação 
aos resultados totais de todas as outras técnicas de criatividade 
aplicadas no experimento (UFPE-Caruaru), porém se apresentam com 
uma qualidade mais próxima de alternativas mais reais quanto aos 
conceitos, temática e jogabilidade de um jogo. 

− Apresentação de forma narrativa de todas as alternativas geradas.  
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4.2. Pesquisa de Opinião 

Depois de realizado o experimento foi realizado no mês de outubro de 2007 
uma pesquisa de opinião com os estudantes que participaram da disciplina 
ministrada no segundo semestre de 2006, onde foram aplicadas as técnicas de 
criatividade no experimento (UFPE-Caruaru) e outras expostas apenas 
teoricamente. 

O resultado das questões e as quantificações das respostas, aplicadas a 27 
(vinte e sete) estudantes, são evidenciados a seguir:  

Pesquisa realizada durante o grupo de estudo "Técnicas criativas para geração e 
seleção de alternativas" 
   

 20 estudantes utilizaram as técnicas  

   

1 
Quais as cadeiras que vocês utilizaram técnicas criativas e quais os 
projetos que criaram? Qual foi a técnica criativa que você utilizou? 
  

 TÉCNICA  

 Brainwriting ou Método 635 2 

 Sinética 3 

 Brainstorming Clássico 19 

 Bissociação 4 

 Várias 1 

 Biônica 7 

 Discurssão 66 1 

 Chapéus de Pareto 1 

 Ventilador de alternativas 1 

 Focus Groups 1 

   

 Total 40 

   

 CADEIRA  

 Design Gráfico 12 

 Design do Produto 25 

 Design de Moda 2 

   

 Total 39 

   

2 Usando essas técnicas, os resultados foram mais criativos?  

   

 Sim 27 

 
Porque as idéias se misturam e saem mais inovadoras, já que é possível 
gerar alternativas absurdas.  

 
Porque tem mais idéias com as técnicas idealizando em diversas áreas 
(natureza, ambientes externos de casas e etc).  

 
Porque condiciona o raciocínio a pensar em soluções e não ficar preso 
ao problema, tornando os resultados mais criativos.  
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Porque as técnicas nos mostram o caminho das soluções dos 
problemas.  

 Sem elas os produtos são limitados.  

 
Porque eleva a nossa mente, permitindo a criação de produtos 
inovadores.  

 
Sim, pois quando são discutidas várias idéias de pessoas diferentes, as 
idéias se completam formando uma solução.  

 
Sim, mas esperava que com algumas técnicas houvesse melhores 
resultados.  

 
Sim, proporciona uma melhor organização das idéias, facilitando a 
escolha das opções.  

 Através da interação de idéias de pessoas  

   

 Não 0 

   

3 A dinâmica de grupo proporcionada pela técnica melhorou a 
interação entre os participantes?  

   

 Sim 26 

 
De qualquer modo tem que haver uma interação, pois é fundamental 
que todos opinem.  

 
A atividade em grupo complementa as idéias expostas pelos 
integrantes, dando melhor resultado ao projeto final.  

 Os integrantes podem ter acesso as alternativas dos outros.  

 A solução só é obtida através da discussão entre os participantes  

 
A comunicação entre eles flui melhor, ninguém tem vergonha das idéias 
que teve e o resultado final é sempre criativo  

 
Apesar do grupo já possuir uma interação boa, foi preciso se entrosar 
mais para surgir mais idéias.  

   

 Parcialmente 1 

 
Em grupos grandes duas ou três pessoas tentam por as idéias em 
andamento, mas o restante atrapalha.  

   

 Não 0 

   

4 Todos os participantes conseguiram contribuir com as idéias ou 
houve dispersão entre eles?  

   

 Sim 15 

 Porém alguns não contribuíram na organização.  

 
Todos contribuíram da mesma forma havendo uma interação entre a 
equipe.  

 
Cada um participou como pode, mediante as suas possibilidades e 
limitações.  

   

 Houve dispersão 9 

 
Havia dias que alguns participantes estavam mais criativos e outros 
menos interessados, ou seja é subjetivo.  

 Devido ao ambiente não foi possível evitar a dispersão de pessoas.  
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 Parcialmente 3 

 
Alguns tiveram dificuldade em se expressar, causando uma dispersão ou 
inibição que não contribuiu para o grupo.  

 Algumas pessoas por não estarem inspirados, apenas concordavam.  

 Houve muita distração durante a aplicação das técnicas.  

   

5 Nos dias que você estava sem inspiração as técnicas estimularam 
soluções criativas?  

   

 Sim 16 

 
Pois não é necessária tanta disposição, já que são técnicas em sua 
grande maioria, sem cansaço mental que surgem de forma espontânea.  

 O Brainstorming é mais dinâmico.  

 O passo-a-passo da técnica nos direciona a soluções.  

 As idéias dos outros me inspirava para ter mais idéias.  

 
Quando os outros expõem suas idéias, você consegue pensar melhor e 
ter novas idéias.  

   

 Parcialmente 8 

 O estímulo depende mais do grupo do que dá técnica.  

 
Depende justamente da idéia que venha, independentemente das 
técnicas.  

 Depende do tipo de técnica.  

 
Quando usadas por uma só pessoa dificulta, mas em grupo pode ajudar 
devido a interação.  

 Algumas ajudam devido ao passo-a-passo, outras não cooperam muito.  

   

 Não 3 

 
As técnicas não estimulam nada, quem estimula é o grupo, ou seja, se o 
grupo não estiver afim, não há solução.  

 A falta de estímulo impossibilitava a realização da técnica.  

   

6 Quais os prós e os contras da utilização das técnicas criativas?  

   

 Prós 25 

 Interação do grupo.  

 Estímulo do pensamento.  

 Livre associação de idéias.  

 Passo-a-passo.  

 Idéias organizadas.  

 Idéias alheias estimulam a sua.  

 Direcionam à uma solução prática.  

 Ludismo e dinâmica.  

   

 Contras 21 
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 Divergência de opiniões entre integrantes.  

 Conflitos entre participantes  

 Não ter propriedades de idéias  

 Não são utilizadas na prática.  

 Dispersão entre os membros  

 Na hora de escolher a alternativa sempre há duvida  

 Em grupos só funcionam se os participantes estiverem interessados.  

 Termos específicos de técnicas dificultam o entendimento da mesma.  

 Algumas técnicas são complexas.  

 Na maioria das vezes necessita de muitas pessoas.  

 Aumenta a dispersão do grupo.  

 Falta de espaço.  

 Barulho.  

 
Necessário uma interação entre as pessoas para que a técnica tenha 
resultados.  

   

7 As técnicas dependem do conhecimento dos membros? 
 

   

 Sim 23 

 Sem um conhecimento básico não é possível desenvolver as técnicas.  

 As idéias surgem dos conhecimentos existentes.  

 Não é possível trabalhar algo que não conheça.  

 O conhecimento e as técnicas facilitam a idealização do produto.  

 Dependem, mas não é essencial.  

   

 Ás vezes 3 

 
Muitas vezes, ouvindo as idéias dos outros mesmo sem entender 
completamente do assunto é possível ter idéias.  

   

 Não 1 

 Depende da criatividade do participante e não do conhecimento.  

 
O conhecimento muitas vezes pode levar ao raciocínio lógico, sendo 
assim a solução não se torna criativa.  

   

8 Foi possível identificar técnicas adequadas para problemas 
específicos?  

   

 Sim 13 

 
As técnicas são basicamente especificações de idéias para problemas 
diferentes.  

 Biônica é uma das técnicas que resolve problemas específicos.  

   

 Não 9 

 Todas servem para identificar e solucionar problemas.  

 São genéricas.  
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 Parcialmente 5 

 Algumas são genéricas e outras são mais específicas.  

   
 

4.3. Discussões 

Algumas lições foram apreendidas com a aplicação do experimento 
(UFPE-Caruaru) o que possibilitou a elaboração de um experimento mais bem 
sedimentado quanto ao planejamento e controle.  

Alguns problemas foram detectados quanto da aplicação das técnicas: 

− Os grupos trabalhavam em um mesmo ambiente, o que 
causou problemas na geração e interação mais tranqüila entre 
os estudantes; 

− O fato da aplicação das técnicas de criatividade fazerem parte 
da ementa da disciplina e fazerem parte dos resultados das 
notas dos alunos causou pressão demasiada em parte dos 
estudantes o que, acredita-se, prejudicou a formação livre das 
alternativas; 

− Não houve um acompanhamento dos grupos individualmente 
o que impossibilitou uma descrição qualitativa do 
comportamento dos integrantes de cada grupo em relação a 
técnica de criatividade aplicada; 

− Dispersão durante a aplicação de algumas técnicas; 

− Os briefing eram diferentes para cada técnica de criatividade 
aplicada, assim também como a natureza de cada técnica, o 
que dificultou as análises e comparações de dados 
quantitativos e qualitativos obtidos. 

Algumas outras ocorrências motivaram o prosseguimento do estudo e a certeza 
do planejamento para um experimento: 

− A importância da criatividade no processo de design, 
comprovada pelos estudantes no desenvolvimento de seus 
projetos; 

− A aceitação das técnicas de criatividade como modo de 
interação entre as equipes; 

− Desprendimento do problema e direcionamento para as 
soluções; 

− Organização das idéias facilitando a escolha entre as opções e 
melhor avaliação. 

 

 



 76

4.4. Conclusões do Experimento UFPE-Caruaru 

Todas as técnicas de criatividade aplicadas em sala de aula na disciplina de 

Tecnologia em Design geraram alternativas em quantidades importantes e 

idéias qualitativamente interessantes para criação e desenvolvimento de jogos 

digitais.  

A comprovação de tal fato pode ser observada nos resultados dos 

jogos desenvolvidos pelos grupos formados e que, como foi solicitado, todos os 

jogos deveriam ser desenvolvidos a partir de alternativas geradas por uma das 

técnicas aplicadas durante a disciplina.  

Um fato decisivo para o envolvimento dos estudantes nas atividades 

de aplicação das técnicas de criatividade em sala foi o ensino das bases 

teóricas de jogos digitais e explanações sobre alguns métodos de design. Tais 

procedimentos justificaram a introdução das técnicas de criatividade ao longo 

da disciplina.   

Por outro lado, a obrigatoriedade da atividade de geração de 

alternativas para um futuro desenvolvimento de um jogo digital desestimulou 

os discentes quando esses já possuíam uma idéia consistente para o 

desenvolvimento do game.  

Porém a variedade de tipos e versões de técnicas de criatividade 

minimizou o desestimulo dos estudantes que, em grande parte, prosseguiu até 

o final da disciplina finalizando o experimento de forma satisfatória. 

Um ponto importante observado no experimento de Caruaru foi a 

variedade de técnicas de criatividade aplicadas em relação à variedade de 

briefing. Cada técnica de exploração do espaço criativo aplicada no 

experimento (UFPE-Caruaru) continha um briefing específico para iniciar a 

geração de alternativas. Esse procedimento impossibilitou comparações 

qualitativas com maior precisão quando da tentativa de entender quais 

técnicas haviam se saído melhor ou teria mais vantagens em relação a outras 

técnicas de criatividades aplicadas.  

Fenômeno semelhante aconteceu com a parte qualitativa das 

aplicações das técnicas de criatividade.  O modo como se transcorreu o 

experimento (UFPE-Caruaru) impossibilitou um acompanhamento mais 

individualizado e aprimorado do comportamento dos estudantes durante a 

execução da técnica; se a técnica realmente foi aplicada como explicada e 

exemplificada em sala aula e finalmente também ficou comprometida a 

verificação posterior dos dados gerados, pois não houve registro áudio-visual de 

toda a execução do experimento (UFPE-Caruaru). 

Naturalmente, o esse experimento trouxe inúmeros benefícios e 

sedimentou a base para a construção do experimento comparativo realizado no 
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CEFET-PE. Todas as ocorrências positivas nos procedimentos do experimento 

(UFPE-Caruaru) foram resguardadas e as ocorrências negativas foram sanadas 

no planejamento e execução da segunda parte do experimento (CEFET-PE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

 

5. Experimento CEFET-PE 
 

Nesse capítulo serão traçados os procedimentos gerais e específicos, as 

determinações prévias e os parâmetros para a realização das análises e 

avaliações. Esse item é finalizado com a exposição dos resultados mostrados 

grupo a grupo e com as conclusões e limitações da pesquisa. 

Para verificar o comportamento da técnica de criatividade escolhida, foram 

escolhidos cinco cursos de áreas distintas de conhecimento, escolhidas 

aleatoriamente. Design Gráfico, Gestão Ambiental, Edificações, Turismo e 

Radiologia. 

O experimento foi planejado conforme a realidade de mercado, onde 

técnicas de criatividade são pouco utilizadas na geração de idéias para jogos 

digitais. Isso implica que a criação de jogos é sedimentada em arranjos de 

idéias de algum componente da equipe do projeto do Game. Geralmente, 

existem reuniões iniciais em que o Game Designer solicita que todos os 

integrantes da equipe reunidos naquela oportunidade.  

Em contraproposta este estudo sugere a comparação entre a situação 

descrita no parágrafo anterior e a aplicação ordenada sistematicamente de uma 

técnica de criatividade. A técnica escolhida para este estudo foi a técnica de 

Brainwriting ou Método 635. 

O Brainwriting foi escolhido por ser totalmente inversa à liberdade de 

geração de idéias realizada nas empresas criadoras e desenvolvedoras de jogos 

digitais e por ter natureza sistematizada e organizada, envolvendo de forma 

integrada todos os membros do grupo formado no início do projeto para as 

primeiras gerações de alternativa. 

Para formar o grupo de controle foram respeitadas as regras básicas do 

Brainwriting (ver pág. 44) onde cada grupo foi composto por seis integrantes. 

Dessa forma, a amostra para cada turma, de cada curso, foi formada em seis 

voluntários integrantes do grupo com liberdade de geração de alternativas, ou 

seja, sem o uso de qualquer técnica previamente definida ou solicitada pela 

pesquisadora e outros seis voluntários integrantes do grupo de geração 

controlada de alternativas, ou seja, com a utilização de técnica de criatividade 

previamente definida.  

Totalizando uma amostra de doze alunos voluntários para cada curso 

escolhido, foi fechado o experimento com um total de sessenta voluntários 

participantes.  
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5.1 Procedimentos Gerais  
 

Para a execução do procedimento foi organizada uma abordagem geral para 

esclarecer o problema de origem – mencionado em forma de Briefing - 

evidenciado apenas para os doze voluntários, antes de iniciar a atividade dos 

grupos. 

Na formação dos grupos foi permitida, por livre arbítrio, por parte dos 

voluntários, a decisão da formação dos grupos. Assim, grupos se constituíram 

de forma natural por empatia entre os voluntários. 

Após a resolução dos pares, os grupos foram separados. O Grupo com 

Liberdade de Geração de Alternativas (GLib) permanecia em sala de aula onde 

foram abordados e o Grupo com uso de Técnica de Criatividade para Geração 

de Alternativas (GTec). 

Foram elaborados procedimentos diferenciados para os grupos sem 

exigência de aplicações de técnicas criativas (Grupo de Liberdade de Geração 

de Alternativas – GLib) e procedimentos para os grupos que utilizaram a 

técnica criativa (Grupo de Controle de Geração de Alternativas - GTec). 

Finalmente, para a realização do processo de coleta de dados houve a 

observação da pesquisadora e gravação audiovisual do experimento. 

Posteriormente, houve uma interpretação e análise dos dados resultantes do 

experimento com abordagem qualitativa que, segundo Oliveira (OLIVEIRA, 

2005) “... se preocupa com uma visão sistêmica do problema ou objeto de 

estudo.” Assim, ocorreu uma facilitação da apresentação das resenhas 

possibilitando uma descrição mais detalhada dos fatos e fenômenos 

observados durante o experimento.  

 

5.2 Procedimentos Específicos 

a. GLib 
 
Monitorado com câmera de Vídeo, o GLib recebeu a instrução única, além do 

briefing e da limitação de tempo em trinta minutos, de gerar tantas idéias 

possíveis para um jogo digital que obedecesse aos parâmetros discutidos 

anteriormente no briefing.  

Munidos apenas de lápis e papel em branco, a geração de alternativas 

poderia ser feita da maneira que eles assim o desejassem. Estavam livres para 

criar qualquer abordagem de jogos que atendessem aos pré-requisitos pedidos 

no briefing.  



 80

b. GTec 
 

O GTec foi separado fisicamente do GLib e imediatamente recebeu 

instruções prévias do funcionamento da Técnica de Criatividade. Logo após, o 

grupo recebeu um formulário padronizado para a realização do Brainwriting . 

A técnica foi iniciada e os integrantes, um a um, listavam, no máximo, as 

três alternativas em cinco minutos. Ao finalizar cada seqüência das três 

alternativas, cada integrante citava-as oralmente as alternativas criadas. Tal 

procedimento facilitou a interação dos outros integrantes durante a aplicação 

da técnica. 

5.3. Determinações Prévias 

Briefing 
Antes da divisão das equipes em GTec e GLib, com os voluntários todos  

reunidos em sala de aula, foi discutido o briefing onde estaria todas as 

premissas necessárias a construção do game para o público determinado. 

Sendo o briefing o fruto de uma conversa informal entre cliente e 

atendimento da empresa (LUPETTI, 2000), o briefing aplicado para o 

experimento é fictício, porém contém todos os parâmetros e dados essenciais 

para os designers e profissionais envolvidos em suas orientações, assegurando 

a congruência de variados aspectos durante o processo de criação e produção. 

   Seguem abaixo os dados que foram mostrados e discutidos em sala: 

Produto: Jogo para computador Desktop (PC) 

Características do jogo: jogo on-line e será disponibilizado em site 

especializado em games e devendo ser executado dentro do navegador; 

Público-alvo: Terceira idade (idade superior a 60 anos). 

Localização geográfica: Mais de 10% da população do Brasil (ou seja, dezesseis 

milhões de pessoas). 

Perfil de gastos financeiros do público alvo: 

Supermercado: 24%; 

Planos de saúde: 9%;  

Luz e telefone, 6% CADA; 

Remédios 10%; 

Viagens, 5% (mais da metade desses idosos fez ao menos uma viagem no 

último ano.) 

Onde mais investem: turismo (tradicional e ecológico) e lazer. 

Justificativa: a procura pelo turismo se deve a especialização do setor a essa 

fatia do mercado.  

Perfil do público-alvo: 

Público fiel quando bem atendidas; 
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Dão mais valor a impecáveis do que ao preço. 

Alto índice de propagação dos produtos; 

Renda segura, mas nem sempre alta; 

Bons pagadores; 

Adeptos aos exercícios; 

Responsáveis pela manutenção de 25% dos lares nacionais (ou seja, 47 milhões 

de domicílios).  

Renda média mensal dessa parcela da população é de R$ 866,00; 

Eles estão em maior número na classe A/B do que a média nacional, 31 % dos 

idosos pesquisados fazem parte dessa classe, 

Também estão em menor número na classe D/E - 34%  

Apenas 15% deles não têm renda alguma;  

29% do total nas regiões metropolitanas 

O público-alvo atua como formadores de opinião, cuidando dos netos para que 

os filhos possam trabalhar, influenciando toda a família. 

 

Atividades: 

Recusam-se a aceitar que suas atividades sejam voltadas à “terceira idade”; 

Revelaram um desejo de ser incluídos, rejeitando o tratamento generalista da 

mídia; 

São grandes consumidores de produtos de comunicação; 

As atividades freqüentes incluem:  

Assistir à televisão: 87% (diariamente) 

Ouvir rádio: 59% (diariamente); 

Televisão: 92% (semanalmente); 

Rádio: 72% (semanalmente). 

A leitura de jornais e revistas também está entre as atividades mais freqüentes. 

Têm plano de saúde: 45% 

Apenas 1,3% do público-alvo desfrutam de previdência privada; 

86% do restante não consideram a possibilidade. 

 

Plataforma:  

Processador: Processador Intel Pentium 4 661 de 3,6GHz (Tecnologia HT 

habilitada)  

Barramento: 800MHz  

Cache: 2MB L2  

Memória: 512 MB DDR2 533 MHz com suporte para Dual Channel  

Disco Rígido: Disco Rígido de 250 GB 7200 rpm SATA 3G  

Drives: Gravador de CD e DVD SuperMulti com Tecnologia Lightscribe  
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Vídeo: Placa de Vídeo Integrada ATI RADEON XPRESS 1100 com memória 

dedicada de 64MB. Até 128MB de Memória de vídeo compartilhada  

Som: Realtek ALC888, configurável para seis alto-falantes com recursos de 

som ambiente (High Definition) até 5.1. dois alto-falantes USB inclusos  

Fax Modem: Modem de 56K  

Rede: Placa de rede 10/100  

Leitor de cartão: Leitor de Cartão 15 em 1  

Monitor: LCD 17"  

Teclado: Teclado Multimídia  

Mouse: Mouse óptico  

Sistema Operacional: Windows Vista  

Conexões: Parte frontal: duas portas USB 2.0, uma entrada de linha, uma 

entrada de microfone, 1 entrada de fone de ouvido. Parte traseira: dois PS/2, um 

VGA, duas USB 2.0, uma conexão de rede, uma conexão de modem, entrada de 

linha, saída de linha, entrada de microfone  

 

Voltagem: bivolt  

Dimensões aprox. do Monitor: 40x33,2x21,1cm (AxLxP) 

 

Fontes: Revista Meio e Mensagem, Freeway Brasil on-line e Site HP. 

Alternativas, Idéias e Opções 
 

Para uma análise qualitativa dos dados coletados no experimento é necessário 

diferenciar alternativa e idéia. 

De forma mais geral a alternativa é definida pelo dicionário Houaiss 

(HOUAISS, 2001) como o uma “sucessão de coisas reciprocamente exclusivas 

que se repetem com alternância”, como por exemplo, a escolha entre o frio e o 

calor, ou ainda “uma de duas ou mais possibilidades pelas quais se podem 

optar”.  

Keeney (KEENEY, 1994), citado por Dacorso (DACORSO, 2004), conceitua 

a alternativa genérica como toda aquela que representa um conjunto de opções 

que possuam as mesmas características gerais.  

Já os estudos sobre as idéias remontam na Grécia Antiga onde Sócrates, 

em sua obra Fédon, decorre o método de hipótese para dar conta do mundo 

aparentemente desordenado dos fenômenos, e que resultou na teoria das 

Idéias. Platão, discípulo de Sócrates, dividiu o mundo em dois: o mundo 

sensível, que era estático, e o mundo das idéias, que era dinâmico (MORAES & 

ARCELLO, 2000).  
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Passando por Descartes, Berkeley, Locke, Kant e Hegel o conceito de idéia 

foi criticado e modificado e atualmente o conceito de idéia é também 

compreendida em uma “acepção mais ampla: um gesto, um som, um desenho 

ou uma fotografia constituem idéias tanto quanto a formulação de um 

pensamento” (VAZ, 1995). 

Porém, como suas origens e histórico não é o foco desse estudo, 

definiremos o termo idéia de forma mais prática e generalizada. Assim, a idéia é 

definida, como sendo uma representação mental de algo concreto, abstrato ou 

quimérico; solução possível; recurso, expediente; descoberta, invenção ou ainda 

simplesmente como uma opinião formulada (HOUAISS, 2001). Para esse 

estudo, considera-se uma idéia toda aquela que tem uma descrição mais 

aprimorada em relação a partes do jogo que se referem a jogabilidade, narrativa 

com desafios e tema basicamente bem consolidado, modos do jogo e descrição 

parcial básica da interface.  

Sua distinção em relação à alternativa pode ser descrita como uma opção 

mais adequada às necessidades do problema, e são passíveis de concretização 

através de atividades projetuais. 

 

5.4. Parâmetros para análise 

Realizada a distinção conceitual prática dos termos alternativa e idéia, outros 

parâmetros servirão de base para a análise dos resultados obtidos do 

experimento realizado. 

Para esse estudo, daremos uma denominação geral de “alternativa” a 

todos os registros válidos criados pelos integrantes dos grupos que, 

voluntariamente, realizaram o experimento. Para a análise, os dois primeiros 

parâmetros para a análise dos resultados obtidos no experimento serão 

classificados, para esse estudo, como “opções” e “idéias”: 

1. Opções 

Serão identificados como “opções” as alternativas que 

demonstrarem ser possibilidades aplicáveis a um tema maior que 

já tenha sido registrado anteriormente; qualquer outra solução 

sugerida ou adicionada a uma primeira que já tenha sido descrita 

nos registros. 

2. Idéias 

Serão consideradas como “idéias” todas as alternativas registradas 

que tenham boa constituição narrativa e de jogabilidade mais 

completa passíveis de desenvolvimento, formando um tema para 

um game possível de ser aplicado. 
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De Bono (DE BONO, 1967) cita que há inúmeras maneiras de classificar as 

idéias geradas, porém ele categoriza as idéias em oito níveis para uma possível 

avaliação: 

1. Idéia Diretamente Utilizável - (DUtil) – são idéias julgadas 

como tendo valor e que podem ser usadas diretamente; 

2. Boa Idéia, mas não para nós - (B-ÑN) – julgada como vaiosa e 

utilizável ela não se encaixa com as necessidades ou com a 

situação da empresa; 

3. Boa idéia, mas Não Agora (reserva) - (B-Res) – também julgada 

como valiosa e utilizável, mas não se encaixam no momento, 

porém pode ser utilizada no futuro. Ela poderá ser reconsiderada 

periodicamente. 

4. Precisa ser Melhorada - (PMe) – julgada como uma idéia que 

possui sérios defeitos mas mostra grande potencial uma vez 

trabalhada. Pode ser designada uma força tarefa para retrabalhar 

essa idéia, que poderá ser tanto um trabalho lógico como criativo; 

5. Forte, mas não Utilizável - (F-ÑU) – idéia com grande poder, 

mas por uma série de razões tais como regulamentações, questões 

ambientais e fatores de risco elevados, não der utilizada. Também 

podem ser guardadas para serem reavaliadas periodicamente ou 

seus conceitos podem ser extraídos e transformados para ser 

utilizada. 

6. Interessante, mas não utilizável - (I-ÑUtil) – idéia julgada como 

“fraca”, mas podem ser consideradas como “interessantes” porque 

são passíveis de muitas possibilidades e novas percepções. 

Também podem ser guardadas para serem reconsideradas 

periodicamente; 

7. Pouco Valor - (PV) – idéia com pouco valor e que não traz 

benefícios para o projeto;  

8. Inaproveitável - (Inap) – idéia que há impossibilidade 

fundamental em sua aplicação e, sendo assim, merece ser 

rejeitada, apesar de poder aparecer mais tarde como possível. 

 

Além das categorias das idéias a análise das opções e das idéias geradas 

deverão passar pelo que De Bono chama de “considerações” para a avaliação 

dos resultados. Segundo o autor são quatro as considerações – Benefícios, 

Viabilidade, Recursos e Ajustes, porém para esse estudo utilizaremos apenas as 

três primeiras considerações, pois os Ajustes levam em conta aqui se a idéia se 

ajusta a empresa ou a organização. As três considerações são descritas abaixo: 
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1. Benefícios 

Considerada a mais importante, a idéia não deverá ter valor se não 

houver benefícios que são aproveitados pelas pessoas afetadas pela 

idéia. 

2. Viabilidade 

Essa consideração leva em conta a execução da idéia em relação aos 

princípios básicos das necessidades do projeto, sua legalidade, 

padronizações existentes e disponibilidade de tecnologia. Resume-se 

praticamente a quanto esforço deverá ser aplicado para tornar a idéia 

viável. 

3. Recursos 

Custo financeiro, custo de tempo, complicações e alocações de 

pessoal fazem parte das reflexões dessa consideração. 

 

Assim, poderemos resumir esquematicamente o modo de análise dos dados 

obtidos no experimento da seguinte forma: 

 

Classificação 

Registro Alternativa Considerações 

. Opção 

. Idéia 

.. Idéia Diretamente Utilizável (DUtil) 

.. Boa Idéia, mas não para nós (B-NÑ) 

.. Boa idéia, mas Não Agora - Reserva (B-Res)  

.. Precisa ser Melhorada (PMe) 

.. Forte, mas não Utilizável (F-ÑU) 

.. Interessante, mas não utilizável(I-ÑUtil) 

.. Pouco Valor (PV) 

.. Inaproveitável (Inap) 

... Benefícios 

... Viabilidade 

... Recursos 

 

 

Para um melhor controle de análise, o formulário, que contém dezoito lacunas 

a serem preenchidas, determinou-se que cada lacuna receberia um rótulo como 

é mostrado a seguir: 

Nome: 

 

a-1 a-1 a-3 

a-4 a-5 a-6 

a-7 a-8 a-9 

a-10 a-11 a-12 

a-13 a-14 a-15 

a-16 a-17 a-18 

Quadro 5.1 - Formulário com identificação de cada célula. 
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5.5. Avaliação 

A avaliação de todo o material produzido pelos voluntários foi analisado por um 

profissional da área de jogos digital e apto a avaliar a produção de um jogo a 

ser criado com base no briefing norteador da geração de alternativas no 

experimento. 

Os critérios usados foram passados ao profissional, como também 

foram explicados todos os procedimentos da técnica aplicada e entregue todo 

o material. Toda a avaliação foi acompanhada pessoalmente e sem 

interferência por essa pesquisadora. 

 

5.6. Resultados 

5.6.1. Grupo 01: Curso Superior em Tecnologia do Design Gráfico - 1º 
Período 

.. GTec 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1  X DUtil B/V/R 
 a-2  X B-Res - 
 a-3  X B-Res - 
02 a-4 x  - - 
 a-5  X PV V/R 
01 e 02 a-1πa-4  X DUtil B/V/R 
03 a-7  X PMe B/V/R 
 a-8  X DUtil B/V/R 
01 e 03 a-2πa-8  X B-ÑN - 
04  a-10  X DUtil B/V/R 
01 e 04 a-1πa-10  X DUtil B/V/R 
05 a-13 x  - - 
 a-14  X PMe B/V/R 
 a-15  X B-Res B 
02 e 05 a-4πa-13 x  - - 
01, 02 e 05 a-1πa-

4πa-13 
 

X DUtil 
B/V/R 

06 a-18 x  - - 
01 e 06 a-1πa-18  X B-Res B 
05 e 06 a-15πa-18  X B-Res B 

01, 05 e 06 
a-1πa-
15πa-18 

 X B-Res B 

Total 20 04 16   
 

.. GLib 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1  X DUtil B/V/R 
02 a-1  X DUtil B/V/R 
03 a-1  X PMe V/R 
04 a-1 x  - - 
 a-2 x  - - 
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05 a-1 x  -  
 a-2  X DUtil B/V/R 
06 a-1  X PV - 
 a-2  X B-ÑN - 
Total 09 3 6   

 

5.6.1.1. Ocorrências específicas 

No experimento com o Grupo 01, no GTec houve a ocorrência de vinte registros 

válidos como alternativas ou idéias e passíveis de análise contra nove registros 

com as mesmas características no GLib.  

No GTec do Grupo 01 foi possível observar qualitativamente as seguintes 

ocorrências relevantes: 

1. No GTec apenas três integrantes preencheram todas as três 
alternativas possíveis do formulário; 

2. Oito ligações de registros feitas envolvendo as alternativas dos seis 
integrantes; 

3. Todos os integrantes preferiram elaborar seus registros em forma de 
prosa, mesmo com o curto espaço da célula do formulário. No caso do 
integrante 06 registrou apenas uma alternativa usando as três células 
para tal procedimento; 

4. Número maior de idéias que de opções gradas. 

 
 

Figura 5.1 – Formulário preenchido pela equipe GTec do Grupo 01 (Curso: Design 
Gráfico). 

No GLib ocorreram nove registros válidos e passíveis de classificação entre 

idéias e opções de acordo com o modelo.  

1. Grande parte dos integrantes registrou suas alternativas em forma de 
prosa, com fortes características narrativas e em menor quantidade. 
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Outra parte elaborou seus registros de forma mais fragmentada – em 
forma de tópicos – com alternativas mais sucintas e objetivas.  

2. Presença superficial da técnica de Brainstorming no início da sessão, 
porém não há caracterização clara do uso específico e organizado da 
técnica. 

3. Mesmo com a comunicação constante entre si, as idéias são 
claramente diferentes entre os registros individuais e o nível de 
detalhamento inconstante. 

4. Número maior de idéias que de opções gradas. 

 
Figura 5.2 – Registro feito por um integrante da equipe GLib do Grupo 01 (Curso: 

Design Gráfico). 
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5.6.1.2. Discussão do Grupo 01 

Dos registros válidos (vinte registros) e analisados no GTec do Grupo 01 de 

acordo com os parâmetros previamente determinados, oitenta por cento foram 

(16 registros) foram classificados como idéias. Já no GLib foram gerados nove 

registros válidos dos quais aproximadamente sessenta e seis por cento foram 

classificadas como idéias.  

De acordo com o gráfico acima e as tabelas mostradas, o GTec no grupo 01 

dos registros considerados como idéias 37,5% são idéias diretamente utilizáveis 

(DUtil) e outros 37,5% são boas idéias que podem ser reservadas (B-Res).  

Outros 25% representam idéias boas, mas não para o projeto (B-ÑN), idéias 
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que precisam melhorar e idéias de pouco valor. Idéias fortes ou interessantes, 

mas não utilizáveis e ainda as inapropriadas não ocorreram nesse grupo. 

No GLib ocorreram seis registros classificados como idéias e desses 

cinqüenta por cento foram DUtil e outros 50% de idéias B-ÑN, PMe e PV. 

Idéias como F-ÑU, I-ÑU e Inap não apareceram nesse grupo. 

Comparando os dados entre GTec e GLib do Grupo 01 poder ser percebida 

a incidência de 100% a mais de idéias úteis no GTec em relação as idéias com 

a mesma classificação do GLib. No GLib os outros tipos de idéias ocorrem em 

igual e baixa incidência ou não ocorrem. Já no GTec as idéias classificadas 

como boas ou que precisam melhorar ocorrem em maior quantidade. 

 

5.6.2. Grupo 02: Curso Superior de Tecnologia em Radiologia - Turma 
3º Período 

GTec 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1  X PV - 
 a-2 x  - - 
 a-3 x  - - 
02 a-4 - - - - 
 a-5 x  - - 
 a-6 x  - - 
03 a-7  X PMe B/V/R 
 a-8  X DUtil B/V/R 
 a-9  x PMe B/V/R 
04 a-10  x PV - 
 a-11  x DUtil B/V/R 
 a-12  x PMe B/V/R 
01 e 04 a-3πa-12  x PMe B/V/R 
02 e 04 a-4πa-10 x  - - 
03 e 04 a-8πa-11  x DUtil B/V/R 
05 a-13  x DUtil B/V/R 
 a-14  x DUtil B/V/R 
 a-15 - - - - 
 a-16  x PMe B/V/R 
 a-17  x BÑN - 
 a-18 x  - - 
Total 19 06 13   
 

GLib 

Grupo Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 01  x PMe V/R 
 02 X  - - 
02 01  x DUtil B/V/R 
Total 03 01 02   
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5.6.2.1. Ocorrências específicas 

No GTec houve a ocorrência de dezenove registros válidos como alternativas ou 
idéias e passíveis de análise contra nove registros com as mesmas 
características no GLib.  

No GTec foi possível observar qualitativamente as seguintes ocorrências 
relevantes: 

1. Apenas um integrante não preencheu todas as três alternativas 
possíveis do formulário (integrante 05); 

2. Três ligações de registros feitas por apenas um dos integrantes 
(integrante 04) 

3. Dois integrantes optaram por uma idéia e duas alternativas para ela, 
inclusive com a ajuda de outras idéias e alternativas anteriores; 

4. Número maior de idéias que de opções gradas. 

No GLib ocorreram três registros válidos e passíveis de classificação entre 
idéias e alternativas de acordo com o modelo.  

Foi possível observar nos dois grupos que foram constituídos de três 
integrantes cada: 

1. Formação intuitiva da técnica de Brainstorming; 

2. Maiores detalhamentos a favor da jogabilidade do jogo como a 
quantificação e descrição dos níveis do jogo e um título para o jogo. 
Porém, há ausência de outros detalhes como número de personagens, 
premiação ou finalização do jogo. 

3. Presença de uma idéia inicial e posteriores alternativas para a mesma; 

4. Idéias e alternativas baseadas em jogos já conhecidos; 

5. Presença de desenhos e esboços de elementos do jogo; 

6. Número maior de idéias que de opções gradas. 

Grupo 02 - Curso Superior de Tecnologia em Radiologia - Turma 3º Período
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5.6.2.2. Discussão do Grupo 02 

Ocorreram no GTec dezenove registros válidos e desses, pouco mais de 

sessenta e oito por cento foram classificados como idéias. No GLib, dos três 

registros, dois foram considerados como idéias e um como opção. Assim, temos 

sessenta e seis por cento de idéias considerando apenas o montante de 

alternativas geradas pelo Glib. 

De todas as idéias geradas pelo GTec, pouco mais de trinta e oito por 

cento foram de idéias classificadas como utilizáveis no projeto; outros trinta e 

oito por cento representam idéias que precisam ser melhoradas em algum 

aspecto; outros vinte e três por cento referem-se a idéias boas mas não para o 

projeto ou de pouco valor. Idéias como as B-Res, F-Ñu e I-ÑUtil não 

apareceram nessa parte do grupo. 

No GLib, onde houve a aglutinação de indivíduos para a geração de 

alternativas, geraram três registros no total. Desses, pouco mais de 66% foram 

idéias e 33% representam a única opção registrada. Das idéias, como pode-se 

observar no gráfico, houve o registro de uma idéia DUtil e outra idéia PMe. Não 

há ocorrência de qualquer outro tipo de idéias classificadas preciamente nesse 

estudo. 

Comparando os dados entre GTec e GLib no Grupo 02, pode ser observada 

que, no Gtec, há quatro vezes mais ocorrências de idéias passíveis de utilização 

imediata que as ocorrências geradas pelo GLib. Enquanto as idéias geradas pelo 

GLib apresentam-se um pouco mais detalhadas quanto ao funcionamento do 

game, o GTec consegue trazer mais idéias diversificadas. O mesmo ocorre com 

as PMe. Isso significa que com ajustes ou acréscimos de outras opções 

geradas, essas idéias podem se tornar idéias DUtil.   

 

5.6.3. Grupo 03: Curso Técnico de Edificações - Turma 2º Período 

GTec 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1 X  - - 
 a-2 X  - - 
 a-3 X  - - 
02 a-4 X  - - 
 a-5  x DUtil B/V/R 
 a-6 X  - - 
01 e 02 a-1πa-4 X  - - 
 a-2πa-5  x DUtil B/V/R 
03 a-7  x DUtil B/V/R 
 a-8  x B-ÑN B/V/R 
01, 02 e 03 a-1πa-

4πa-7 
 

x DUtil B/V/R 
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 a-2πa-
5πa-8 

 
x B-ÑN B/V/R 

04 a-10 X  - - 

01, 02, 03 e 
04 

a-1πa-
4πa-7πa-
10 

 
x DUtil B/V/R 

05 a-13 X  - - 
02 e 05 a-6πa-13 X  - - 
06 a-16  x B-Res B/V/R 
 a-17  x DUtil B/V/R 
05 e 06 a-13πa-16 X  - - 
02, 05 e 06 a-6πa-

13πa-16 
X  

- - 

Total 20 11 9   
 

GLib 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1  x Inap B 
02 a-1  x Inap B 
03 a-1 X  - - 
 a-2  x I-ÑUtil B 
04 a-1  x I-ÑUtil - 
05 a-1  x PV - 
 a-1a-2 X  - - 
 a-1a-3 X  - - 
 a-1a-4 X  - - 
 a-1a-5 X  - - 
 a-1a-6 X  - - 
06 a-1  x DUtil B/V/R 
 a-1a-2 X  - - 
Total 13 7 6   
 

5.6.3.1. Ocorrências Específicas 

No Grupo 03, a equipe que realizou o GTec registrou vinte registros válidos 

como opções ou idéias e passíveis de análise. A equipe do GLib produziu treze 

registros válidos.  

No GTec desse grupo foi possível observar qualitativamente as seguintes 

ocorrências relevantes: 

1. Apenas dois dos seis integrantes registraram todas as três alternativas 
possíveis para cada um; 

2. Todos os integrantes – obviamente com exceção do primeiro – usaram 
idéias ou opções anteriormente registradas no formulário, na grande 
maioria, em seqüência, chamadas também de “idéias carona” 
(BOMFIM, 1995); 

3. Número maior de opções que de idéias geradas; 

4. Ausência de esboços, desenhos ou esquemas de representação do 
game. 

No GLib, ainda do grupo 03, foram observadas as seguintes ocorrências: 
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1. Grande número de opções – cinco opções – para uma idéia inicial 
registrada pelo próprio integrante, como pode ser visto na tabela xx 
acima; 

2. Presença de esboços simplificados da alternativa gerada (integrante 
03); 

3. Idéias e opções geradas através de textos narrativos. Os tópicos são 
utilizados geralmente para criar opções de uma idéia inicial; 

4. Ausência de qualquer técnica de criatividade – como, por exemplo, o 
Brainstorming.  
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5.6.3.2. Discussão do Grupo 03 

No experimento realizado com o grupo 03 os integrantes do GTec registraram 

vinte alternativas válidas e desse total cinqüenta e cinco por cento foram 

classificadas como opções e quarenta e cinco por cento como idéias. No GLib, 

os integrantes totalizaram treze alternativas registradas onde quase cinqüenta 

e quatro por cento foram identificadas como idéias. 

Das nove idéias geradas pelo GTec, aproximadamente sessenta e oito 

por cento delas foram classificadas como DUtil e o restante dos resultados 

indicaram presença de idéias boas mas não para o projeto (B-ÑN) e idéias para 

serem reservadas. No GLib, foi possível classificar apenas dezesseis por cento 

de idéias diretamente utilizáveis, mais de trinta e três por cento para idéias 

interessantes mas não úteis e outros trinta e três por cento para idéias 

inapropriadas. O restante das ocorrências foi classificado como idéias de pouco 

valor (PV). 

Dessa forma pode-se observar que a quantidade de alternativas gerais 

geradas com técnica de criatividade foi de mais de cinqüenta por cento a mais 

que a quantidade gerada pelo grupo com liberdade de geração de alternativas.  

Nesse caso ocorreu que as alternativas identificadas como opções 

foram maior que as identificadas como idéias, tento no GTec como no GLib. 

Porém, não impediu o bom resultado da quantidade de idéias classificadas 
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como diretamente utilizáveis (DUtil); Elas ocorreram cinco vezes mais no GTec 

que as idéias com a mesma classificação ocorridas no GLib. 

Observa-se também no GTec ocorrência bem maior tanto de idéias 

diretamente utilizáveis (DUtil) como de idéias boas (B-ÑN e B-Res) , enquanto 

que no GLib as ocorrências maiores ficaram por parte de idéias classificadas 

como interessantes mas não úteis (I-ÑUtil), de pouco valor (PV) e 

inapropriadas (Inap). 

5.6.4. Grupo 04: Curso Técnico de Turismo – Turma 2º Período 

GTec 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1  x PMe B/V/R 
 a-2 x  - - 
 a-3  x DUtil B/V/R 
01 e 02 a-1πa-4  x PMe B/V/R 
02 a-4  x DUtil B/V/R 
 a-5  x PMe B/V/R 
 a-6  x DUtil B/V/R 
03 a-7  x DUtil V/R 
 a-8  x DUtil B/V/R 
 a-9  x B-Res B 
04 a-10 x  - - 
 a-11 x  - - 
 a-12 x  - - 
02 e 03 a-5πa-8  x DUtil B/V/R 
02, 03 e 04 a-5πa-

8πa-11 
 x 

DUtil 
B/V/R 

05 a-13  x  - - 
 a-14 x  - - 
 a-15  x I-ÑUtil - 
06 a-16 x  - - 
 a-17 x  - - 
 a-18  x DUtil B/V/R 
03 e 06 a-7πa-17 x  - - 
05 e 06 a-13πa-16 x  - - 
04 e 06 a-12πa-18 x  - - 
Total 24 11 13   

 

GLib 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      

01 a-1 x  - - 
02 a-1  x I-ÑUtil - 
03 a-1 x  - - 
04 a-1  x DUtil B/V/R 
 a-2  x I-ÑUtil V/R 
 a-3  x DUtil B/V/R 

05 a-1  x PV - 
 a-2 x  - - 
 a-3  x PMe B/V/R 
 a-4 x  - - 

06 a-1  x PMe V/R 
Total 11 4 7   
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5.6.4.1. Ocorrências específicas 

Nesse Grupo 04, o GTec registrou vinte e quatro alternativas válidas como 

opções ou idéias e passíveis de análise. A equipe do GLib produziu onze 

registros válidos.  

No GTec foi possível observar as seguintes ocorrências relevantes: 

1. Todos os seis integrantes registraram todas as três alternativas 
possíveis do formulário; 

2. Totalizando cinco ligações entre alternativas, apenas um integrante, 
além do primeiro a registrar alternativas no formulário, não usou idéias 
ou opções caronas (BOMFIM, 1995); 

3. Número maior de idéias que de opções geradas; 

4. Ausência de esboços, desenhos ou esquemas de representação do 
game. 

No GLib, foram observadas as seguintes podem ser observadas: 

1. Presença de esboços e desenhos relativamente bem elaborados das 
alternativas geradas por parte de grande parte dos integrantes; 

2. Idéias e opções geradas através de textos narrativos, assim também 
como de forma não textual evidenciando detalhes da interface do jogo 
e número de jogadores possíveis; 

3. Ausência de qualquer técnica de criatividade. 

 

Grupo 04 - Curso Técnico de Turismo – Turma 2º Período 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DUtil B-ÑN B-Res PMe F-ÑU I-ÑUtil PV Inap

Classificação

Q
ua

nt
id

ad
e

idéias - GTec idéias - GLib
 

5.6.4.2. Discussões sobre o Grupo 04 

O GTec do quarto grupo gerou um total de vinte e quatro alternativas e elas 

foram identificadas como onze opções, que representa aproximadamente 

quarenta e cinco por cento e outras treze classificadas como idéias – o que 

representa os quase sessenta e cinco por cento do restante dos registros. 

No GLib foram identificadas quatro opções, o que significa mais de 

trinta e seis por cento da totalidade das alternativas geradas pelo grupo e 
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outras sete alternativas foram classificadas como idéias – o que representa os 

outros sessenta e quatro por cento dos registros. 

Das treze idéias geradas pelo GTec, mais de sessenta e um por cento 

foram classificadas como idéias diretamente utilizáveis (DUtil); vinte e três por 

cento representam idéias de pouco valor (PV) e outros dezesseis por cento são 

ocorrências de uma idéia boa, porém para reservar e outra interessante, porém 

não utilizável.    

Das sete idéias identificadas geradas pelo GLib, duas foram 

classificadas como idéias diretamente utilizáveis (DUtil), o que toma uma fatia 

de mais de vinte e oito por cento; as idéias classificadas como que precisam 

melhorar (PMe) e interessantes mas não utilizáveis (I-ÑUtil) ocorreram na 

mesma quantidade, cada uma, das idéias de DUTil. Por fim, há a ocorrência de 

uma idéia de pouco valor (PV), que representa  pouco mais de quatorze por 

cento do conjunto de idéias identificadas. 

Assim, observa-se que, também nesse grupo, o número de idéias DUtil 

produzidas pelo GTec foram, em qualidade e quantidade, superior as idéias 

geradas pelo grupo de GLib. Elas ocorrem quatro vezes mais que as registradas 

no GLib. 

No GLib, como pode ser visto no gráfico acima, as idéias se 

apresentam constantemente nas sessões de classificações de idéias menos 

aproveitáveis e nesse grupo 04, aparecem também em número semelhante 

entre si. 

 

 5.6.5. Grupo 05: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental - 
Turma 4º Período 

GTec 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 a-1 x  - - 
 a-2 - - - - 
 a-3 - - - - 
02 a-4  x PMe B/V/R 
 a-5  x  - - 
 a-6 x  - - 
 a-5πa-6  x PMe B/V/R 
03 a-7 x  - - 
 a-8  x PV - 
 a-9 x  - - 
 a-7 a-8  x PV - 
04 a-10  x DUtil B/V/R 
 a-11 x  - - 
 a-12 x  - - 
01, 02 e 04 a-1+a-

4πa-10 
 

x DUtil B/V/R 

05 a-13 x  - - 
 a-14 x  - - 
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 a-15 - - - - 
06 a-16  x Inap - 
 a-17 x  - - 
 a-18 x  - - 
05 e 06 a-14πa-17 x  - - 
04 e 06 a-11πa-18 x  - - 

Total 20 13 07   
 

GLib 

Integrante Registros Opção Idéia Classificação Considerações 
      
01 01  x PMe B/V/R 
02 01 x  - - 
03 01 x  - - 
04 01 x  - - 
05 01 x  - - 
06 - - -    - - 
Total 05 04 01   
 

5.6.5.1. Ocorrências específicas 

No Grupo 05, o GTec conseguiu registrar vinte alternativas identificadas como 
opções ou idéias, enquanto que a equipe do GLib do grupo em questão 
produziu cinco alternativas válidas.  

No GTec foi possível observar as seguintes ocorrências relevantes: 

1. Quatro integrantes registraram todas as três alternativas possíveis do 
formulário; 

2. Semelhante ao GTEc do Grupo 04, o GTec desse grupo totalizou cinco 
ligações entre as alternativas, porém, nesse caso, houve continuidade 
ou avanço no conteúdo das opções de um integrante entre os seus 
próprios três registros; 

3. Número maior de opções que de idéias geradas; 

4. Presença de esboço, de representação de uma alternativa do game. 

No GLib, foram observadas as seguintes ocorrências: 

1. Idéias e opções geradas através de textos narrativos, assim também 
como de forma não textual evidenciando detalhes da interface do jogo 
e número de jogadores possíveis; 

2. Presença de resolução do problema em equipe única de seis 
integrantes, e todos registraram a idéia resolvida e suas opções em 
pedaços de papel diferentes. 

3. Presença de textos curtos e pouco narrativos. 

4. Presença de esboços de como deveria seguir a navegação do game; 
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5.6.5.2. Discussões sobre o Grupo 05 

As idéias diretamente utilizáveis (DUtil), as que precisam melhorar (PMe) e as 

de pouco valor (PV) surgem no GTec do grupo 05 em quantidades e 

equivalentes. Elas surgem em número de dois, cada, e representam, 

individualmente, trinta por cento do total de sete alternativas. Há a presença 

de apenas uma alternativa classificada como inapropriada (Inap) e representa 

dez por cento do total de idéias. 

No GLib, as DUtil não estão presentes e a geração de idéias nessa 

equipe está representada por apenas uma idéia classificada como PMe. O 

restante dos registros representa das alternativas a uma idéia inicial criada pelo 

grupo. 

5.7. Conclusões do Experimento CEFET-PE 

Neste capítulo são apresentados os resultados gerais dos dados quantitativos e 

qualitativos evidenciados individualmente no capítulo anterior. 

Da junção e adição dos dados quantitativos em relação à classificação 

apresentados nos gráficos, montou-se um gráfico único onde é mostrado um 

panorama geral dos registros gerados pelos grupos e suas equipes, fazendo uma 

comparação entre as equipes GTec e GLib de cada grupo como é mostrado no 

gráfico abaixo: 
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De acordo com os resultados sobrepostos de todos os cinco dados, 

evidencia-se uma quantidade significativamente maior de idéias DUtil – vinte e 

sete no total– geradas pelo GTec em relação as idéias, com a mesma 

classificação, geradas pela GLib – sete no total.  

Outras idéias representativas em quantidade são as B-Res e as PMe; a 

primeira foi totalizada em oito idéias nos GTec contra nenhum registro dessa 

classificação nas equipes GLib. Quanto as PMe, foram totalizadas doze idéias 

nas equipes GTec, enquanto que o total de idéias geradas pelas equipes GLib 

foi de cinco. 

No GLib as idéias se mostram mais detalhadas sobre a temática da 

idéia que as dos GTec, porém apresentam-se em menor quantidade. Por sua 

vez, os detalhamentos das idéias registradas pelo GTec não perdem sua 

validade como tal por conter um detalhamento mais objetivo. 

Os esboços, desenhos e esquemas estão massiçamente mais presentes 

no GLib, apesar das equipes dos GTec terem recebido instruções, através de 

exemplos que poderiam fazer uso de tais recursos não textuais para representar 

uma alternativa. Provavelmente, a liberdade característica do GLib em não 

receber qualquer regra ou formulários fechados, liberou os integrantes quanto 

ao modo de registro das alternativas. 

A necessidade de formação de equipes para iniciar o processo de 

criação ou gerar mais alternativas foi evidenciada no GLib na maioria dos 

grupos (Grupos 01, 02 e 05). Tal ocorrência confirma a necessidade projetual de 

formação de equipes e confirma a importância de técnicas de criatividade que 

utilizam a junção de integrantes para produzir idéias. 

Assim, o que se conclui com esse estudo, que pode ser considerado 

um início de vários outros, é que a aplicação de uma técnica de criatividade 

pode potencializar as alternativas iniciais necessárias a uma evolução de uma 

idéia valorosa e competitiva no mercado de Games. 

Além disso, mostra lados positivos e negativos de usar ou não uma 

técnica de criatividade. Mostra o que a liberdade de ação na criatividade pode 

produzir em relação à produção de uma equipe controlada por regras quando 

submetidas a um mesmo problema projetual. 

Outro ponto observado diante da pesquisa é a interdisciplinaridade da 

geração de alternativa. Mostra que variadas áreas do conhecimento podem 

gerar alternativas úteis à geração de games para um público pré-determinado e 

específico.  

Em todas as equipes GTec ocorreu o que as técnicas de criatividade de 

propõem que é a interatividade, apesar das regras sistematizadas, a organização 

das alternativas e distinção hierárquica das mesmas e a busca de soluções 
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práticas em um ambiente com possibilidades de interação lúdica, 

acompanhando as características típicas de muitos jogos digitais. 

5.7.1. Limitações 

Esse estudo se limitou a trabalhar com uma das técnicas de criatividade 

listadas e comparar seus resultados com a geração livre de alternativas quando 

ambas são realizadas sob as mesmas considerações temporais, ambientais e 

sociais. 

Assim, é possível mostrar um panorama geral do comportamento da 

técnica escolhida na geração de alternativas de um game em relação à 

ausência ou mal elaboradas tentativas de usar intuitivamente alguma técnica. 

Envolvido nos experimentos e com um grupo de representação, 

mostrou-se que além de outros profissionais envolvidos, o designer também 

pode participar e é primordial na concepção de um game. 

Com poucas referências ou estudos convergentes em dois temas tão 

abrangentes, o game e a criatividade com suas técnicas, essa pesquisa assumiu 

um caráter exploratório e seus resultados motivam outras pesquisas futuras, 

onde a aplicação e comportamento de outras técnicas, sistemáticas ou não, 

podem potencializar a geração de idéias consistentes e inovadoras na área de 

games.  

Tendo um experimento limitado a cinco grupos, devido à necessidade 

de viabilidade dessa pesquisa, faz-se necessário, no futuro, trabalhar 

estatisticamente os dados produzidos por essa técnica experimentada aqui. A 

quantidade de grupos e equipes é reduzida o que torna inviável tal elaboração 

estatística.  
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6. Conclusões Finais 

Nesse capítulo serão descritas as conclusões finais e considerações referentes 

à hipótese lançada no início desse estudo e a importância desse trabalho para a 

prática de projetos de jogos digitais.  

 As técnicas de criatividade são inúmeras em seus diferenciados tipos e 

versões e podem ser aplicadas em diversos tipos de projetos e em quaisquer de 

suas fases (BOMFIM, 1995). Assim como não existe metodologia perfeita que 

garanta uma qualidade máxima da execução do projeto de games (CREDIDIO, 

2007), não há uma técnica específica mais apropriada para cada fase ou sequer 

para a fase de concepção de qualquer projeto. Porém, existem técnicas de 

criatividade mais adequadas àquele fim a que se propõe o projeto ou àquela 

determinada fase.  

A realização do experimento em Caruaru e da pesquisa de opinião dos 

executores (voluntários) das técnicas de criatividade aplicadas e, 

posteriormente, dos experimentos comparativos no CEFET-PE confirmam a 

possibilidade e a importância da aplicação das técnicas de exploração do 

espaço criativo na fase de concepção de projetos de jogos digitais. 

Da certeza do sucesso obtido com a aplicação das técnicas de 

criatividade em Caruaru, onde os jogos concebidos e desenvolvidos durante a 

disciplina geraram não só produziram prêmios dados aos trabalhos 

desenvolvidos, mas também artigos aprovados, em congressos da área de jogos 

e na área de design da informação resultantes, dos estudos realizados. 

Diante dos resultados válidos obtidos nos experimentos, onde o uso da 

técnica de criatividade Brainwriting conseguiu potencializar a geração de idéias 

para games em relação aos resultados obtidos na geração livre de alternativas, 

acredita-se que a presente dissertação confirma a hipótese inicial desse estudo 

na busca de uma validação da utilização das técnicas de exploração do espaço 

criativo na concepção de jogos digitais. 

 Acredita-se também que, com a demonstração das análises e 

resultados do experimento, esse trabalho cumpriu seu papel na comprovação 

da utilização das técnicas de criatividade do espaço criativo, auxiliando a 

construção de futuros métodos na concepção e desenvolvimento de processos 

em projetos de jogos digitais. 
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7. Desdobramentos para Pesquisas Futuras 

Além desse estudo outros, com origem nesse, podem ser 
desenvolvidos como: 

• Testar a validação das outras principais técnicas listadas nesse trabalho 

e compará-las a aplicação de geração livre de alternativas, observando o 

comportamento qualitativo e quantitativo de cada uma; 

• Aprofundamento das etapas de concepção de projetos de games; 

• Aplicação e observação do comportamento das técnicas de geração de 

alternativas em equipes de profissionais que trabalhem diretamente na 

indústria de Games; 

• Aprofundamento sobre métodos de avaliação das possibilidades criativas 
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Anexo 

 


