
Despertando

seu Potencial

Criativo
Allynne Fraemam





Mente

Criativa

o Homem e as 

Outras

Espécies



https://www.youtube.com/watch?v=ltPAsp71rmI

https://www.youtube.com/watch?v=ltPAsp71rmI












Experiências

Mentais



Imagética



Imaginativa



Imaginária



“……………….

requer colocar

a ……………….

para funcionar. 

A ……………… é

a ………………. aplicada.” 

Ken Robinson



“Criatividade

requer colocar

a imaginação

para funcionar. 

A criatividade é

a imaginação aplicada.” 

Ken Robinson



Prática

da Imaginação



SITUAÇÃO: 
EM 5 ANOS IMAGINE-SE 
LIDERANDO SUA PRÓPRIA 
START-UP

❑

❑

❑

❑

❑

❑





Kahoot



Zonas  

desenvolvimento

Humano













PRÁTICA  DE 
DESENVOLVIMENTO  DAS 
ZONAS  HUMANAS

❑

❑

❑

❑



PRÁTICA  DE COMBINAÇÃO 
CONCEITUAL

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

EXEMPLO: SONO + COZINHA

IDEIA: UM NOVO LIVRO DE COZINHA COM RECEITAS QUE POSSUEM

O TEMPO DE COZINHAR DE UMA SONECA

OBJETIVO: FAÇA O PRATO DE ACORDO COM A RECEITA. MARQUE

NO RELÓGIO O TEMPO E TIRE UMA SONECA. QUANDO VOCÊ ACORDAR,

SEU PRATO ESTARÁ PRONTO



Break 





Criatividade

habilidade

de
criaralgo

tangível

intangível

é

ou

a

que

tenha

um

valor



Criatividade

habilidadede criar

algo

algum

tangível

intangível

é

ou

a

que tenha

valor.





Mitos

Fatos

& 

Criatividade











Introdução

ao

pensamento

Criativo



Pensamentos

Divergente

Convergente

&



Princípios do 

Pensamento

divergente

• Diferir julgamento

• Buscar quantidade

• Fazer conexões

• Buscar novidades



Ferramenta

Cognitivas



Brainstorming



Princípios do 

Pensamento convergente

• Aplicar o julgamento de forma 

afirmativa

• Manter as ideias novas vivas

• Manter o foco

• Checar os objetivos



Ferramenta Cognitiva

convergente



Destaque e

agrupamento



Destaque e

agrupamento





PROBLEMA 

SITUCIONAL:

Como lidar com 

funcionários que  

questionam suas tarefas



Método de 

Resolução de

Problemas

CPS



Entrevista 

com

Cliente



Facilitando problemas 

de forma  criativa



Agenda

•Orientação  - Revisão da  

agenda

BANHEIROS, INTERVALOS, SAÍDAS, E 

CONFIDENCIALIDADE

•Papéis no CPS

•Prática /aquecimento

•Cliente compartilh a  as 

informações

•Trabalhar  no  problema  do  



Papéis na sessão 

de CPS

Facilitado

r

Expert do 

processo

Client

e

Grupo de 

pesquisa
assisten

te





Aquecimento

Propósito

•TREINAR O MÉTODO QUE IREMOS UTILIZAR

•PARA EXERCITAR O NOSSO CÉREBRO

•CRIAR AMBIENTE LIVRE DE JULGAMENTO



Siga as  regras básicas

• Diferir   julgamentos

• Ir pela  quantidade

• Fazer  conexões 

• Buscar  novidades  



Tempestade de ideias e destaque  

•Escreva sua ideia em um post–it 

•Diga sua ideia em voz alta para 

que  todos possam escutar

•Entregue sua  ideia  

•Escreva sua ideia utilizando 

verbos  no  infinitivo, ou seja 

, em  formato  de   ação

• Uma ideia por post- it



Chame o cliente para uma 

entrevista



1. Clarificação

identificando

o 

desafio



•How to… (H2...) Como ... 

infinitivo 

•How might... (HM…) Como 

poderia

•In what ways might…

(IWWM…) De que maneiras...

•What might be all the…

(WMBAT...) O quê poderia

ser todos/as os/as…



Imagens para uso da 

ferramenta para 

divergir 

Conexões Forçadas



Ferramenta 

para convergir

Highlighting -

Destaque







Cliente

escolhe o mais

desafiador

Como poderia fazer…

Em quais maneiras…



2.Ideação

Gerando ideias

Conexões forçadas





Tempestade de 

ideias

Forma escrita

Brainwriting







Como você 

se ver  

fazendo isso? 

Escolha 

uma ou  

conecte suas

escolhas. 

Facilitador  

escreve a

ideia.





3. Desenvolvimento

Estágio de evolução

Trazendo ideias

para a vida



REESCREVA  O

PROBLEMA

GeREIDEIAS

Use veRBOSDE

AÇÃO





Reescreva

novamente e 

torne suas

ideias

melhores



4.

Implementação
Dê pernas às

ideias para 

criar um plano

de ação



Que passos você deve tomar para por

a sua solução em prática?

Que recursos adicionais

podem te ajudar a  

implementar a sua solução?

Como você poderá se entusiasmar

com a sua solução?

Por onde você deve começar?

Quais os lugares, em especial, você

deve utilizar?

Quais são os lugares que você deverá

evitar?

Quando será um bom momento para 

começar?

Quais momentos oportunos você poderá

se beneficiar?









Terminando a 

sessão

Trouxemos algo novo para você?

Você tem o suficiente agora para 

começar?  Você nos dará um 

retorno?



Muito obrigada pela 
participação



• O que você achou mais interessante e 

curioso?

• Como você se ver aplicando o que 

acabou de vivenciar  hoje?



Muito

Obrigada!

allynnefraemam@gmail.com

Instagram: Allynne Fraemam

Tweeter: Allynne Fraemam

mailto:allynnefraemam@gmail.com

