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PROCEDIMENTO 

 

1. Definir o tema da discussão 

Antes de realizar uma sessão de brainstorming é importante que o grupo tenha 

consciência clara de qual o problema ou desafio proposto. 

 

2. Preparar os Alunos 

Explique aos alunos que, ao contrário do que se costuma fazer, nesse brainstorming 

vamos pensar como fazer o contrário do que queremos responder. 

Por exemplo: queremos saber como acordar mais cedo todos os dias. Por isso 

vamos elencar todas as ideias que tivermos para não acordar mais cedo. 

 

3. Em grupo, os alunos realizam a atividade em um tempo determinado. 

Os alunos são divididos em grupo ou trabalham com suas equipes de projeto já 

consolidadas. Os alunos anotam as ideias “invertidas” que tiverem e discutem quais 

as três ideias que mais funcionam (no sentido de atrapalhar a resolver o 

problema/desafio que pretendemos solucionar). 

 

Nem sempre ser “do contra” significa atrapalhar o caminho percorrido pelo grupo. Muitas vezes 

pensar de modo “invertido” ou pelo caminho contrário nos ajuda a encontrar respostas eficazes 

e inovadoras para os problemas e desafios do cotidiano. 

Essa popular técnica de brainstorming permite que todos visualizem o objetivo final — por 

exemplo: como melhorar o saneamento básico em nossa cidade — e, em seguida, comecem a 

sugerir resoluções para um desafio completamente oposto ao proposto: como piorar o 

saneamento básico em nossa cidade. 

 

Essa é uma maneira de retirar o bloqueio da mente das pessoas, pois fazer o contrário do que 

se deve já é uma forma de transgressão que faz nosso cérebro trabalhar mais livremente. 

 

 

 

 



 

4. Os alunos procuram soluções para inverter novamente (agora para o sentido 

correto) as ideias... 

Por exemplo, se foi sugerido “desligar o despertador para acordar livremente” a 

solução contrária é “ligar o despertador com alguns minutos de antecendencia.” 

 

5. Os alunos ideias para os colegas.  

 

 

 

 


