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Resumo 
 

Este artigo se propõe a apresentar mais uma técnica para as disciplinas relacionadas à 
Criação Publicitária. Entendemos que a associação de ideias é uma das mais ricas fontes 
para a criatividade da publicidade e partimos ela para motivar e estimular os estudantes 
em diferentes direções. Estamos chamando esta técnica de Sistema de Setas e aplicamos 
o exercício para duas turmas de Criação Publicitária I, no curso de Publicidade e 
Propaganda da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 
Goiás. Pudemos perceber que houve um aumento na quantidade de ideias apresentadas 
por alunos e na diferenciação de umas das outras, ajudando a direcioná-los para diferentes 
formas de pensar para sair de bloqueios criativos.  

 
Palavras-chave: Sistema de Setas; Criatividade; Ensino em Publicidade; Brainstorm. 

 

 

Introdução 
  
 Existem uma quantidade razoável de publicações que tratam da criação 

publicitária, que ajudam os professores a trabalharem com os seus alunos os mais 

diferentes desafios durante a disciplina. Muitos dos professores desta área são contratados 

justamente por já terem trabalhado no mercado e Petermann, Hansen e Correa (2015) já 

alertaram para a possibilidade de um processo de duplicação do mercado em sala de aula, 

inibindo a maximização da capacidade inovadora que o trabalho mais livre dentro do 

ambiente universitário poderia ter. Para os autores, os professores – criativos – 

publicitários entrelaçam papéis, sejam os traços trazidos do mercado de trabalho, a 

reelaboração da noção de prática docente, a partir dos professores que tiveram, e a 

modulação dessas experiências em sala de aula, que os transformam em uma espécie de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutora em Sociologia (UFG) e Mestre em Comunicação (UFG) e Professora de Criação Publicitária do Curso de 
Comunicação Social -  Publicidade e Propaganda da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal 
de Goiás. janainajordao@ufg.br.  
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diretores de criação e ao mesmo tempo orientadores de trabalhos científicos. A formação 

deste professor, assim, acontece no cotidiano da sala de aula.  

 Mesmo eu tendo trabalhado como redatora em agências de publicidade, quando 

cheguei em sala de aula percebi que a capacidade criadora a partir de um briefing 

específico não é necessariamente um conhecimento que se transfere com exemplos. 

Também passei a repensar o meu papel como professora que está ali para estimular a 

criatividade de cada aluno, e não reproduzir em sala a minha experiência de mercado. Os 

estudantes são de outra geração, têm outras referências, modos de pensar, acesso à mídia 

e à publicidade, ou seja, é preciso que eu repense junto com eles as técnicas para motivá-

los e estimulá-los em diferentes direções, e não enquadrá-los a um contexto de mercado 

que eu vivi, ainda que seja impossível que esses agenciamentos se anulem. Notei também 

que muitos livros que falam sobre criação publicitária fazem uma espécie de mapeamento 

de diferentes peças publicitárias e as categorizam por estilo, mostrando aos criativos 

“como” se pode criar: com humor, emoção, argumentação, uso de testemunhais, escolha 

de um inimigo etc. E como são incontáveis os exemplos, muitas vezes ficamos navegando 

entre uma infinidade de anúncios, sem ter a menor ideia de como começar um. Ou seja, 

muitas vezes a literatura traz um viés institucionalizado do que é considerado bom, e não 

exercícios que busquem o lado lúdico da criação, para citar a diferenciação feita por 

Petermann, Hansen e Correa (2015).   

 Eu não tenho a pretensão de escrever mais um manual de criação ou dizer que 

uma técnica seja melhor ou pior que outra. Na hora de criar, tudo é válido e quanto mais 

habilidades, melhor será o criador. Estou tão somente propondo mais uma técnica para 

ajudar o estudante ou profissional iniciante a sair da folha em branco, caso ocorra, tendo 

em vista que não existe fórmula. E obviamente não saí do zero. Nesta técnica que vou 

trabalhar neste artigo, levo sempre em consideração o que muitos autores que buscaram 

entender a criatividade em geral, como Ostrower (2008), e sua aplicação na publicidade, 

como Barreto (2004), já disseram à exaustão: criar é associar ideias, relacionar impulsos 

da intuição e conhecimentos, diferentes fenômenos de modo novo, e só é possível fazer 

isso quando há repertório, experiências e referências a priori não relacionadas para serem 

associadas. Ou nas palavras de Vieira (2007, p. 23), “o criativo é um radar. Que ama ser 

um radar. E que ama o que capta”.  Ir ao museu (hoje em dia é possível fazer isso mesmo 

sem sair de casa), ao cinema, ler livros, conversar com a família, observar como os 

vizinhos conversam, como as pessoas consomem, sair da zona de conforto, ouvir músicas 
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de estilos diferentes, saber a quantas andam as gírias e os modos de falar de quem é mais 

novo ou mais velho e, sobretudo, consumir publicidade. Tudo isso não só vai aumentar a 

quantidade de informações e referências, mas vai ajudar o criativo a sair da bolha, falar 

com as pessoas, e diferentes pessoas. Ao fim e ao cabo, esse é o objetivo das marcas na 

publicidade: se comunicar. E nós, publicitários, estamos aqui pra isso.  

 

A associação de ideias e a publicidade.  

 Segundo Ostrower (2008), as associações de ideias nos levam para o mundo da 

fantasia. Associamos objetos e eventos, podendo manipulá-los mentalmente, no mundo 

de imaginação, gerando um pensar ou agir dentro de um espectro do possível (não 

necessariamente do provável).  
Intuindo, procura-se estabelecer relacionamentos significativos – 
significativos para uma matéria e para nós. Seja qual for a área de 
atuação, a criatividade se elabora em nossa capacidade de selecionar, 
relacionar e integrar os dados do mundo externo e interno, de 
transformá-los com o propósito de encaminhá-los para um sentido mais 
completo (OSTROWER, 2008, p. 69).  
 

 Para a autora, uma das formas de ordenarmos as ideias é de acordo com as suas 

semelhanças ou contrastes. Ideias diferentes se atraem ou porque se assemelham ou 

porque se opõem, ou seja, deve ser possível compará-las. Um ângulo contrasta com uma 

curva, mas não com uma maçã, que pertence a outra categoria, não comparável neste 

caso.   

Na publicidade, quando recebemos um briefing, um problema a ser resolvido se 

coloca à nossa frente. Por onde começar?  Para Stalimir Vieira (2007), o criativo é melhor 

mais pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele dá. Isso quer dizer que, 

recebendo o briefing com a informação que o anunciante quer passar, não basta ao criativo 

dizê-la, mas pensar nas diferentes formas de dizê-la. E se pensar ao contrário? E se desviar 

da ideia que todo mundo faz? O importante é que neste processo vai ter sempre uma 

combinação de fatores: os externos, fornecidos pelo briefing e os internos, pela 

experiência e pela sensibilidade. A grande lição que Vieira (2007) traz é a de se apaixonar 

pelo desafio e olhá-lo das mais variadas formas para fazer as mais interessantes perguntas 

e chegar às mais criativas soluções. Nas palavras de Camargo (2015) mobilizamos três 

dimensões neste processo: o repertório operacionalizável, que se adquire com a bagagem 

cultural; a capacidade de combinação, por observação, tentativa e erro; e as 

responsabilidades plurais, que envolvem questões sociais, culturais etc.  
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Sabemos que temos que ser criativos. Aliás, o que é a parte prazerosa da criação. 

Layoutar um briefing ou roteirizá-lo desperdiçar uma boa oportunidade para testar novas 

ideias, submergir no universo do produto ou serviço e levar ao consumidor mais do que 

informação: levar boas histórias.  

Carrascoza (2003; 2008) ilumina um pouco mais o processo criativo na 

publicidade quando fala da associação de ideias. O autor apoiou a sua argumentação em 

Aristóteles e em David Hume para pensar nas associações, que podem ser feitas por 

semelhança, contiguidade e contraste (posteriormente substituído pela associação por 

causa e efeito, por Hume). Assim, ainda segundo o autor, quando olhamos para uma tela 

em que há uma paisagem, associamos por semelhança a uma paisagem real; quando 

pensamos em um apartamento de um determinado edifício, podemos pensar em outros 

existentes, o que se dá por contiguidade; e se pensarmos em um ferimento, podemos 

pensar na dor que ele causa. A partir daí, o autor trabalha tanto na associação de ideias 

quanto na de palavras. São as primeiras que nos interessam aqui. 

Mas antes de começar existe um passo que é fundamental e que pode definir todo 

o processo criativo: o que queremos dizer? Extrair a informação principal do serviço ou 

produto ou o seu principal benefício. Tentar colocar muitas qualidades em um só anúncio 

faz com que ele perca força ou clareza (BARRY, 2012). E esse exercício pode servir tanto 

para acentuar a qualidade do produto ou serviço quanto para fazer um ponto negativo se 

tornar positivo. Barreto (2004) sugere que a combinação de ideias abstratas com uma 

representação visual concreta pode tornar um anúncio criativo e convincente: um método 

mental que busca numa longa lista de coisas conhecidas uma combinação que seja 

compensadora. Às vezes, dentro do que queremos dizer, encontramos dois elementos 

capazes de se se combinarem. Ele dá o exemplo de um processo criativo em que havia a 

frase: Good Communication is Money in the bank (para AT&T). Dividindo esta 

afirmação em duas partes, encontrou “boas comunicações” e “dinheiro no banco”, e a 

partir daí sugeriu que se listasse tudo o que pode sugerir cada uma das partes. Na primeira, 

telefone, telegrama, latas presas por barbante, satélite etc. Na segunda, guichê do caixa, 

talões, notas, pacotes de moedas e assim por diante. Depois dessa fase, o desafio era 

combinar objetos de ambos universos e de várias soluções a considerada melhor foi a de 

um maço de notas amarrado com uma fita de telex (se fosse hoje, outras imagens ligadas 

à comunicação viriam à tona em primeiro lugar). Outro exemplo de associação de ideias 

é um exercício aplicado por Carrascoza (2008) em sala de aula que consistia na 



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 5 

elaboração de um anúncio para zoológico que à época estava comemorando mais de 100 

anos de existência. Duas coordenadas a serem dispostas em duas colunas diferentes são 

indicadas pelo autor para os estudantes: a do universo do mundo animal (zoológico) e a 

da temporalidade (idade do zoológico). Dentro de cada coluna, foi pedido para que se 

listassem palavras ou imagens que se relacionassem a uma e outra coordenada. Assim, na 

primeira coluna, foram citados leão, elefante, girafa, zebra macaco etc. E na segunda, 

rugas, cabelos bengala, dentadura etc. Fazendo a associação entre as duas matrizes, 

surgiram ideias como: urso grisalho, tigre apoiado em uma bengala, elefante e suas rugas, 

coruja de óculos entre outras. O ponto do autor é mostrar que, com associação de ideias, 

é possível se chegar a soluções criativas. Tanto que a opção do elefante foi de fato 

anteriormente realizada e foi inclusive ganhadora de prêmio em Cannes, o principal 

festival de publicidade do mundo.  

 

Uma proposta: o Sistema de Setas. 

 São inúmeros os caminhos que os criativos têm para seguir na hora de criar. A 

proposta de associação de ideias em duas coordenadas é muito útil e nenhuma técnica é 

excludente. Queremos acrescentar mais uma para estimular o estudante e o profissional a 

pensar de outras formas e assim expandir o seu potencial criativo. Segundo Hansen 

(2015), o brainstorm é o momento em que proliferam inúmeras ideias, na busca da 

descoberta de dizer uma mesma coisa de diferentes maneiras, ou seja, parafraseando o 

briefing. Obviamente, não estamos inventando nenhuma roda. A técnica a seguir é uma 

tentativa de sistematização de diferentes conteúdos adquiridos pela experiência, pelas 

leituras, observações de peças publicitárias e fundamentalmente pelas diferentes 

possibilidades de associação de ideias. 
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Figura 1: O sistema de Setas. 

 
Fonte: elaboração da autora.  

 

O primeiro passo para a utilização do Sistema de Setas é a escolha de um atributo 

a ser trabalhado, uma qualidade do produto ou serviço. Isso geralmente vai ser definido 

no briefing. Por exemplo, uma concessionária pode querer vender preço baixo, ou 

atendimento, ou parcelamento. Cada um desses atributos vai gerar um sistema de setas 

diferente e por isso é importante escolher um só, o que em em muitos livros que tratam 

de marketing e publicidade aparece como unique selling proposition. Tentar trabalhar 

mais de um atributo ao mesmo tempo pode enfraquecer ou deixar a mensagem confusa. 

Como pode ser visto na figura, há dois planos no Sistema: o relacionado ao 

Consumo (em amarelo) e outro Comparativo (em azul). No Plano Consumo, o consumo 

do produto ou serviço é literal na ideia (ainda que nela haja exagero). Por exemplo, uma 

pessoa entra em combustão por ingerir uma pimenta. Ainda que estejamos exagerando no 

efeito, há o consumo verossímil  – a ingestão – do produto.  Já o outro plano é o 

Comparativo, em que não vemos o consumo em si, mas utilizamos de analogias, 

metáforas e comparações com outros universos não relacionados com o uso do produto, 

mas com o seu atributo. No caso da pimenta, podemos pensar que ela seja tão quente 

como o inferno. A comparação compreende quatro termos, na identificação de dois 

objetos a partir de um elemento comum a ambos: o comparado, o comparante, o termo 

comparativo e o ponto de comparação (VANOYE,  2007). No nosso exemplo, temos, 
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respectivamente: a pimenta, o inferno, o termo “como”, e o atributo “quente”. A metáfora 

é uma figura de substituição, em que um termo substitui o outro por analogia (VANOYE, 

2007). Segundo Sullivan (2008), as metáforas são um poderoso meio de comunicação na 

publicidade. O autor cita o exemplo de um anúncio para o jornal The Economist em que 

há somente um buraco de fechadura e a assinatura. Ou seja, um passa de forma simples a 

imagem de que é possível, com a revista, enxergar o que acontece no mundo corporativo. 

A força disso está no fato de que “buraco de fechadura” já é um símbolo que existe na 

cabeça do leitor e é ele quem vai fazer a ligação entre esse conteúdo já existente e o novo, 

que é a ligação com a marca. Isso gera envolvimento.  

 Retomando, depois de escolhido o atributo, podemos navegar no Sistema de Setas 

em diferentes direções: vertical (exagero) e horizontal (antes e depois). Vamos começar 

aqui pelas direções na vertical, no Plano Consumo e sua versão no Plano Comparativo:  

- Seta Consumo pra cima: Barry (2012) afirma que o exagero sempre começa com 

uma verdade. Ainda que seja um exagero pensar que um cabelo possa estar 

completamente descolorido pelo excesso de luz solar em um carro conversível, a ideia 

começa com uma verdade: o sol clareia o cabelo. Nesse momento, o criativo pode 

exagerar na característica do atributo. Por exemplo, aquele comercial da cola Super 

Bonder cujo apresentador estava colado ao teto. Ou seja, Super Bonder cola tanto 

(qualidade), que é possível colar uma pessoa no teto. Observe que o consumo do produto 

é literal, ainda que seu efeito seja um exagero.  

- Seta Comparativa pra cima: mantendo a ideia do exagero, agora o criativo 

poderá avançar em analogias e metáforas para representar a qualidade escolhida. Para 

facilitar, pode-se usar como gatilho a frase: é tão (qualidade) que é como... No caso da 

cola, ela cola tanto como um casal apaixonado, uma estátua, um personagem conhecido 

por ser muito grudento etc.  

- Seta Consumo para baixo: Pensar no sentido oposto do atributo, ou seja, no seu 

antônimo. Se cola muito, é hora de pensar nas coisas que não colam de jeito nenhum (e 

apontar a necessidade do consumo da supercola). Ou seja, é a hora de virar a ideia de 

cabeça pra baixo. No sentido literal, o que seria radicalmente oposto a uma supercola 

poderia ser a água, o óleo...  

- Seta Comparativa pra baixo: novamente, utilizamos a técnica “é como se”. No 

caso da cola, estamos trabalhando o seu sentido contrário, pensando em coisas que não 

colam de jeito nenhum: carros derrapando na neve, casca de banana, lesma etc.  
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Percorremos as direções na vertical – a do exagero - tanto no sentido literal quanto 

no comparativo. Agora é hora de pensar nas direções da horizontal. Apesar de muitas 

vezes uma ideia poder ser localizada nos eixos vertical e no horizontal, idealizamos este 

último para nos forçarmos a pensar em situações de antes/depois, ou seja, sem e com o 

uso do produto. É basicamente pensar nos efeitos da ausência ou da presença do produto. 

E quando utilizamos o termo “situações” é porque também estamos buscando estimular 

ideias para materiais audiovisuais. Uma pergunta que pode estimular o raciocínio no eixo 

horizontal é: o que acontece quando não se usa / se usa o produto ou serviço? O produto 

é tão (qualidade) que sem ele / com ele acontece tal coisa.  

- Seta Consumo para a esquerda:  aqui trabalhamos situações em que pessoas ou 

objetos não estão ainda impactados pela presença da marca anunciante. É hora de 

trabalhar a falta que o produto ou serviço faz, de forma literal. Ou seja, se o anunciante é 

uma bebida energizante, pensamos em situações em que a pessoa está sem energia e a 

marca se apresenta como uma solução (ainda que só na assinatura). Uma pessoa dormindo 

no escritório, uma pessoa falando mais devagar que as demais, um casal dançando em 

ritmo mais lento que a música etc. podem ser alguns exemplos de situações. Se for a 

supercola, podemos pensar em alguém tentando sem sucesso colar alguma coisa com 

chiclete; em um parente indo se sentar em uma cadeira e as crianças da casa se 

entreolhando (porque não colaram a cadeira quebrada com a supercola), por exemplo, 

entre inúmeras e melhores possibilidades.  

- Seta Comparativa para a esquerda: no plano comparativo, deixamos o uso 

“real” do produto ou serviço de lado e pensamos comparativamente com outros universos. 

Como a seta aponta para a esquerda, estamos pensando em situações em que ainda não 

há o uso do produto ou serviço. Se mantemos a ideia do energizante, o que representaria 

a falta de energia? Um fósforo que não para aceso; um carro que para antes da linha de 

chegada, o “morrer na praia” etc. No caso da supercola, poderíamos pensar em 

depoimentos de políticos corruptos, desculpas esfarrapadas, bandas que se separaram 

(como Beatles). Ou seja, utilizamos o sentido conotativo de “não colar” para direcionar a 

criação. 

- Seta Produto para a direita. Se para a esquerda, trabalhamos com a ausência do 

uso do produto ou serviço, aqui é o contrário. Com a seta para a direita trabalhamos o 

efeito da qualidade do produto. O benefício do benefício, de forma literal. Em termos de 
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situação para a supercola, podemos pensar em um patinador bêbado num antiquário e o 

dono tranquilo porque usa a supercola, por exemplo.  

- Seta Comparativa para a direita: agora saímos do sentido literal e vamos para o 

figurado para representar situações em que há o efeito do uso do produto ou serviço. No 

caso da supercola ainda, podemos pensar em alguém fazendo uma tatuagem (cola tanto 

que fica pra sempre); ou uma música que não sai da cabeça de alguém... 

 

Aplicação em sala de aula.  

 Para ver se o Sistema de Setas pode ajudar no ensino de Criação Publicitária, 

apliquei a técnica em turmas de Criação I (foco em Redação) do curso de Publicidade e 

Propaganda da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 

Goiás. Por serem de Criação I, foi o primeiro contato dos estudantes com técnicas de 

criação publicitária. A técnica foi aplicada na terceira semana de aula, sendo que, na 

primeira, havíamos falado sobre criatividade; e na segunda, sobre associação de ideias – 

inclusive com a tabela de duas colunas como nos exemplos de Barreto (2004) e 

Carrascoza (2008). Depois de explicar o que é o Sistema, pedi para que criassem um 

anúncio para o Redbull e definimos em conjunto que o atributo a ser trabalhado seria 

“energia”. Também ficou combinado que estariam excluídas as ideias relativas a asas, 

conceito trabalhado hoje pela marca. Era necessário que cada aluno criasse para todos os 

lados do Sistema de Setas e apresentasse para toda a turma na aula pelo menos uma ideia 

em cada direção tanto no plano Consumo quanto no Compartativo. Abaixo, estão algumas 

delas:  

 Plano Consumo  Plano Comparativo 

Cima - Cabelo da pessoa arrepiado, 
eletrizado porque tomou Redbull; 
- Uma pessoa segurando uma 
lâmpada acesa (graças à própria 
energia que obteve por tomar 
Redbull); 
- Mão segurando uma lata e braço 
arrepiado; 
- Um atleta de corrida 
desproporcionalmente maior que a 
pista.  
- Jogo de golfe na lua (a partida não 
acaba e vai longe); 
- Um pedreiro termina uma casa 
mais rápido; 

- Celular/Caixa de som plugados na 
latinha de Redbull; 
- Carro sendo abastecido com 
Redbull; 
- Objetos inanimados em 
movimento; 
- Usina plugada a um Redbull; 
- Lata de Redbull em cartela de pilha; 
- Lata de Redbull simulando uma 
pilha. 
- Lata de Redbull com uma capa de 
Super Homem; 
- Pessoa carregando na tomada; 
- Bomba de combustível colocando 
Redbull em um copo; 
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- Num parque de diversões, todos 
os brinquedos estão sem energia, 
exceto o que tem alguém tomando 
RedBull.  
 

- Redbull sendo colocado em uma 
xícara de café. Ou garrafa de café 
com logo da Redbull; 
- Batsinal fraco do Batman; 
- Coiote consegue prender o 
Papaléguas; 
- Pessoa acorrentada na cama, e há 
um cadeado grande. Redbull é a 
chave.  
- Pessoa como se fosse um boneco de 
dar corda. A chave nas costas é o 
RedBull; 
- Carros no grid de largada. No lugar 
de um deles há uma pessoa, pronta 
pra competir; 
- Uma pilha de pedras gigantes sobre 
uma latinha; 
- Relógio de ponteiro com 48h. 

Baixo - Pessoa cansada sentada no chão e 
fita branca surgindo em volta; 
- Blackout e só a latinha brilha no 
escuro; 
- A casa sendo demolida, o mundo 
acabando, e a pessoa deitada no 
sofá;  
 

- Lesma se escondendo na concha; 
- Cova vazia e uma lata de Red Bull 
amassada; 
- Pessoa de pijama sentada em um 
bar cheio; 
- Um bicho preguiça nas costas de 
uma pessoa, atrapalhando ela a 
trabalhar; 
- Festa cheia de zumbis; 
- O corpo da pessoa se funde com a 
cama (ou com o asfalto). Ou pessoa 
camuflada na cama; 
- Um caminhão de concreto 
descarregando sobre uma pessoa 
numa cama; 
- Entre o sofá e a mesa de centro 
(onde está o controle remoto), há um 
rio de lava (tudo fica mais difícil 
quando se está sem energia); 
- Foto de uma árvore ou objeto 
inanimado (aquele seu amigo que 
não toma RedBull); 
 

Esquerda - Pessoa cochila bem na hora que 
um prédio vai ser demolido; 
- Profissionais que precisam de 
muita atenção, como cirurgião, 
piloto, dormindo em momentos 
cruciais; ou pessoa perdendo 
ônibus. 
- Um carro batido no poste. Outro 
carro passa e a câmera foca nele. 

- Semáforo com todas as lâmpadas 
vermelhas (sem Redbull a vida fica 
parada); 
- Bela Adormecida; 
- Uma zebra dormindo cercada por 
leões (ficar sem energia pode 
significar perigo); 
- Uma pessoa com compartimento 
vazio de pilhas (Redbull) nas costas; 
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Conceito: tem hora que beber é 
preciso. Redbull.  
- Pessoa com sinal de bateria baixo; 
- Rosto marcado por travesseiro; 
- Pessoa entediada numa montanha 
russa;  
- Sinalização de prédio, avisando 
que há uma escada. Há um sinal “x 
100”.  

- Boneco de posto sem ar; 
- Uma pessoa em preto e branco em 
uma festa em que está tudo colorido. 
 
 
 
 

Direita - Duas pilhas de papeis: 1 alta e 1 
baixa, com latinha (ideia de que a 
produtividade é maior pra quem 
tomou Redbull); 
- Idoso com reflexo de jovem; 
- Pessoa de roupa social ganha do 
Usain Bolt; 
- Foto que pega o chão, um 
trapezista no ar e o trapézio em 
cima. No chão, está escrito “Sem 
Redbull”; no trapézio, “Com 
Redbull”; 
- Músico de MPB tocando heavy 
metal; 
- Pessoa multiplicada fazendo 
diversas atividades ao mesmo 
tempo; 
- Pessoa animada na segunda-feira 
no trabalho; 
- Personagem como a Tristeza de 
Divertidamente animada.  

- Vários casulos e só de um deles sai 
uma borboleta. 
- (latinha) = mc2; 
- Bicho preguiça dançando em uma 
balada; 
- A lebre ganha da tartaruga porque 
tomou Redbull e não dormiu; 
- Quando o espinafre não funciona 
pro Popeye, só Redbull;  
- Aluno estudando e a luminária é a 
embalagem de RedBull; 
- Placa de PARE cortada (sinal de 
proibido); 
- Lata de Redbull (ou lacre da lata) 
segurando um olho aberto (como se 
fosse um palito) 
 

    

 Um estudante fez um layout da ideia que teve, mostrando uma peça do piso saindo 

do padrão dos demais, quando nela é derramada a bebida:  
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Análise dos resultados e limitações. 

Foi possível averiguar uma certa dificuldade de os alunos pensarem especialmente 

na seta para baixo e por vezes não saber se o que estão criando caberia nesta direção ou 

para a esquerda, como no caso da cova vazia. O que buscamos reforçar é que, no eixo 

vertical, a ideia é exagerar. E no horizontal, é pensar em situações de antes e depois. Se 

uma ideia cabe em mais de um lugar, não há problema nenhum, afinal, não estamos aqui 

buscando encaixar ideias. Aliás, notei que esta é uma informação muito relevante na hora 

de passar o exercício: houve dois alunos que buscaram criar sem direção e depois 

tentaram encaixar as ideias no sistema.  

Desde a primeira aula, pedi exercícios de criação, para ver como os alunos se 

saíam somente com a própria intuição, o quanto variavam nas direções de suas criações 

e a quantidade de ideias estavam empenhados a ter. Nas apresentações, não raro 

apareciam informações de que o(a) aluno(a) não criou mais opções porque não conseguira 

avançar na ideia, ou que ficara preso(a) a um conceito. Com o Sistema de Setas, observei 

que uma mesma pessoa teve ideias completamente diferentes, ou seja, foi possível 

perceber que a criatividade foi mais bem explorada e os próprios alunos informaram que 

conseguiram produzir mais. E com cada um apresentando as suas ideias para toda a turma, 

gerou-se um ambiente de engajamento, em que uns alunos iam contribuindo para as ideias 

dos outros, em um grande brainstorm.  

É óbvio que o Sistema de Setas é insuficiente, especialmente se utilizado como 

única técnica de criação. Neste caso, em vez de estimular a criatividade, ele a 

constrangeria, cuidado que buscamos sempre ter em mente em diálogo com as ideias de 

Petermann, Hansen e Correa (2015; 2016). Reforçamos que em uma disciplina de 

dezesseis encontros, este conteúdo foi ministrado no terceiro, ou seja, diversos outros 

exercícios que buscam explorar a criatividade, a associação de ideias e também de 

palavras são trabalhados.  Mas, ainda que com imprecisões conceituais, os alunos e eu 

consideramos o exercício válido para aplicação, como mais uma técnica de geração de 

ideias para sair do “papel em branco”. Com o tempo e com a troca de experiência com 

outros professores e alunos, provavelmente haverá aperfeiçoamentos, que são muito bem-

vindos. Afinal, apesar do nome “sistema”, não queremos engessar a técnica. Aliás, a ideia 

é justamente oposta: é fornecer incentivo para a criação de exemplos; e não mapear 

exemplos para saber como é possível criar.  
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