Os sete princípios do pensamento criativo

A criatividade requer uma mente aberta e disposição para enfrentar as convenções, quebrar
regras e assumir alguns riscos. Os sete princípios a seguir o ajudarão a fortalecer seu
pensamento criativo, gerar ideias inovadoras e obter sucesso na solução de problemas.
1. Atitude. Atitude é um componente chave de todo empreendimento vitorioso. Como disse
Henry Ford: Se você acredita que pode, você está certo. Se acredita que não pode, você
também está certo. Atitudes positivas são fortes catalisadoras de energia criativa e
agregadoras de habilidades e talentos. Ver-se como uma pessoa criativa é um passo
importante para liberar sua imaginação e aproveitar plenamente suas habilidades e
conhecimentos.
2. Desafie as suposições. Conscientemente ou inconscientemente, nós temos crenças que nos
impedem de usar a imaginação e resolver os problemas criativamente. Também somos
afetados pelas crenças de outras pessoas que nos pressionam para sempre seguir os
caminhos convencionais e não fugir da mesmice. Na solução um problema, é importante
identificar e listar as suposições, convenções e crenças que afetam a sua compreensão,
análise e solução. Examine-as criticamente e se livre das que não são verdadeiras ou que se
tornaram obsoletas.
3. Quebre as regras. Certamente não podemos quebrar todas as regras, mas na solução de
problemas e na inovação é importante questionar as regras, especialmente quando elas
aprisionam nossa mente a velhos hábitos e modos de pensar. Muitas vezes, para seguir
adiante é necessário abandonar a estrada principal e tentar caminhos nunca percorridos.
4. Não tenha medo de errar. Quem não se arrisca, não petisca – nos ensina o velho ditado. As
grandes invenções raramente resultam de um golpe da sorte, mas usualmente de uma
sucessão de tentativas frustradas até se chegar ao resultado desejado. O antiferrugem WD 40
tem este nome por que a solução somente foi atingida na quadragésima tentativa. Ela foi
precedida de 39 tentativas sem resultados satisfatórios.
5. Há sempre mais de uma solução certa. Na escola somos ensinados que há uma única
solução certa. Na realidade, com muita frequência há mais do que uma e, muitas vezes, a
primeira resposta que nos ocorre é a menos criativa. Esforce-se para procurar outras soluções
de forma que você tenha várias opções para comparar e escolher a melhor.
6. Suspenda o julgamento. O julgamento prematuro é o caminho certo para bloquear a
criatividade. É essencial separar a fase de geração de ideias da fase de julgamento, pois não
se pode dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. No trabalho em equipe, deve-se ficar
atento para os comportamentos que desencorajam as contribuições dos participantes,
bloqueiam suas mentes e minam o espírito de equipe.
7. Persistência. Experimentar e ter alguns fracassos faz parte do processo de geração de
ideias e inovação. O segredo do sucesso está na constância de propósito, em manter-se firme
apesar dos percalços no caminho. É oportuno lembrar as palavras do historiador grego
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Heródoto, que viveu no século 5 a.C: Alguns desistem de seus projetos quando estão quase
atingindo seus objetivos; enquanto outros, pelo contrário, obtêm a vitória empregando, no
último momento, esforços mais vigorosos do que antes.
Contudo, você não deve confundir persistência com teimosia. Teimosia é insistir num projeto
quando todas as evidências mostram que seus objetivos não são realistas. Mas, quando
estamos emocionalmente envolvidos, não é fácil distinguir um objetivo ambicioso e inovador de
um objetivo insensato. Às vezes, desistir ou mudar o projeto é a melhor opção.

Fonte: www.cnj.jus.br
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