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Lucas Foster Global Leader WCD
No dia 17 de novembro de 2014, nascia o Dia Mundial da
Criatividade.
No dia 27 de abril de 2017, nascia o Dia Mundial da Criatividade e
Inovação.
No dia 21 de abril de 2018, nascia a comunidade global do World
Creativity Day.
A criatividade é fascinante. Em português, a palavra vida está
contida dentro dela. Eu sou apaixonado pela vida. Por isso, sempre
fiz questão de valorizar e incentivar a criatividade. Como psicólogo,
sempre tive curiosidade por esta capacidade humana irresistível.
Através dela, a humanidade evoluiu e alcançou um estágio de
desenvolvimento que, ao que tudo indica, precisa mais do que
nunca de criatividade como matéria-prima para solucionar
problemas em uma velocidade inédita.
Caso contrário, seremos espectadores da primeira geração a ver a
extinção de espécies, incluindo a nossa, em um ritmo capaz de criar
desafios reais ao nosso desenvolvimento.

Em uma sociedade "quase perfeita", esperava-se que as duas
maiores potências do mundo, os Estados Unidos e a China, iriam
chegar ao acordo para que o aquecimento global pudesse,
finalmente, ser controlado. Nada foi mais frustrante naquele
momento do que os resultados desastrosos daquela Conferência e a
minha sensação pessimista de que não haveria respostas para o
nosso futuro.

Alguns meses depois, tive a oportunidade de conhecer o jovem e
promissor arquiteto Bjarke Ingels. Em um evento no qual eu era
voluntário, ouvi pela primeira vez sobre o conceito de Bjarke sobre
"Sustentabilidade Hedonista". Aquele dia ficou marcado para
sempre na minha vida.
Após o pessimismo daquele encontro internacional entre o mais alto
escalão dos governos mundiais, eu encontrava o otimismo e uma
resposta
completamente
coerente,
capaz
de
levar
o
Desenvolvimento Sustentável para a vida das pessoas. A resposta
era a CRIATIVIDADE. Em alguns momentos da vida, temos a
oportunidade de ouvir pessoas geniais e inspiradoras e esses
momentos são capazes de resgatar nossa esperança e nossa
capacidade de sonhar e de imaginar.

Considero que a ideia do World Creativity Day começou a ser
gestada em 2009, quando conquistei uma bolsa de estudos por um
ano na Dinamarca. Lá, tive a oportunidade de conhecer uma
sociedade, digamos, "quase perfeita". Durante doze meses, vivi
experiências inesquecíveis para o meu desenvolvimento como
cidadão e como empreendedor.

Meu entusiasmo e minha certeza de que a resposta está na
criatividade nunca mais mudaram. Bjarke Ingels tornou-se meu
primeiro cliente no Brasil e, desta conquista, tive a oportunidade de
conhecer o mundo e pessoas inspiradoras que me fizeram sonhar
com um Brasil Criativo.

Diria que as duas mais marcantes neste processo foram a
participação na COP-15, a Conferência das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas, em Copenhagen, e a amizade que construí
com o arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels.

Desta oportunidade, conectei nossos empreendedores e nossos
pensadores com o mundo. Até que em 2013, tive uma nova e
"surreal" oportunidade de conhecer pessoalmente o autor britânico
John Howkins e visitá-lo em seu apartamento em Londres. Desta
nova amizade, começava a se desenhar o World Creativity Day.

A partir de uma consultoria que minha empresa prestava para uma
universidade em São Paulo, surgiu a oportunidade de trazer John ao
Brasil. Na semana planejada, John, sempre muito generoso, cedeu
um dia exclusivo em sua agenda para que eu o levasse a conhecer o
ecossistema criativo de São Paulo e o apresentasse a meus clientes
e parceiros como um Embaixador da nossa rede.

Daquela viagem, a vida quis que eu fosse embora mais uma vez do
Brasil e embarquei naquele ano para o Canadá. Lá, pesquisando
mais sobre o ecossistema de criatividade, tive a oportunidade de
conhecer uma professora chamada Marci Segal, que havia tido a
mesma ideia de criar um Dia para celebrar a criatividade no Canadá,
em 2001.

Ao planejar esse momento especial, tive a ideia de organizar um
evento com toda a comunidade de empreendedores e investidores
que faziam parte da minha rede e abri as portas do meu espaço, em
São Paulo, para recebê-los. Antes de enviar os convites, vi que o
evento iria acontecer no dia 17 de novembro que, segundo o
calendário de datas comemorativas de Portugal, era o Dia da
Criatividade. Fiquei tão entusiasmado com aquela coincidência que
pensei "Bom, se estamos no Brasil, o palestrante principal é
britânico e o dia da criatividade é português, vamos ter que chamar
este evento de Dia Mundial da Criatividade!".

De volta ao Brasil, tinha a certeza de que era hora de celebrar a
criatividade nos quatro cantos do país. Sendo assim, dividi o palco
com a incrível Lala Deheinzelin em um encontro promovido pelo
Sebrae, com o apoio do British Council na Escola Britânica de Artes
Criativas, palco do último World Creativity Day até então, para
anunciar a plataforma digital do WCD, ferramenta que permitiu o
crescimento exponencial do WCD idealizado no Brasil. Em 2018, a
data foi celebrada em 14 cidades do país, em 2019 já era 50 cidades
em 5 países e, em 2020, 115 cidades em 15 países celebrariam o
WCD em mais de 900 espaços com mais de 1700 atividades, se não
fosse a pandemia.

E assim, nascia o World Creativity Day que você conhece hoje.
Dois anos depois, o evento já acontecia durante um dia inteiro em
um auditório de uma das escolas de criatividade mais importantes
de São Paulo, com participação de líderes e executivos de grandes
empresas como Itaú, Bradesco, Google e IBM e contava com a
participação de mais de 500 pessoas.
Até que, em 2017, recebi um convite do MIT - Massachusetts
Institute of Technology para participar de um encontro internacional
na sede da ONU em Nova York durante a Semana do Dia
Internacional da Mulher, a terceira oportunidade "surreal" desta
jornada. Lá, tive o privilégio de conhecer pessoas geniais e, entre
uma reunião e outra, tive a oportunidade de contar sobre o meu
trabalho no Brasil, sobre o World Creativity Day e, para a minha
surpresa, ser informado que, em abril, na Assembleia Geral das
Nações Unidas, a ONU estabeleceria oficialmente o dia 21 de abril
como o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação.

Apesar das dificuldades, essa comunidade incrível formada por
líderes, inspiradores, anfitriões, voluntários, parceiros e
participantes não desistiu e fizemos a transformação digital do WCD
2020 em tempo recorde, tornando o aplicativo do World Creativity
Day o 6º aplicativo de educação mais baixado nas lojas do Android
nos dias 21 e 22 de abril e o 29º mais baixado na Apple Store.
Tudo isso mostra que SIM, a criatividade é fascinante e que minha
paixão pela criatividade não era exclusiva. Ao longo destes 10 anos,
encontrei pessoas fantásticas que me inspiraram e que, agora,
podem inspirar o mundo através de um dia daquela que considero
ser a capacidade humana mais especial: nossa capacidade de criar
o futuro e transformar o mundo em lugar melhor para todos.

Sobre Lucas Foster
Lucas Foster é psicólogo e especialista
em criatividade e economia criativa.
Desde 2010, lidera programas de
educação empreendedora e liderança
criativa em parceria com organizações
nacionais, internacionais e agências
do sistema ONU.
É idealizador do Prêmio Brasil
Criativo,
reconhecido
como
a
premiação oficial da Economia Criativa
brasileira pelo Ministério da Cultura
com o apoio institucional da UNESCO
e
é
diretor de
formação
e
desenvolvimento de líderes do World
Creativity Day.
Entre parceiros e clientes estão
UNESCO, UNOPS, governos do Reino
Unido,
Holanda
e
Dinamarca,
empresas Google, 3M, Mercado Livre,
Cartão Elo, Grupo Boticário e
organizações sem fins lucrativos como
Fundação Lemann, Sebrae Nacional e
Endeavor.

Dimensões e Impacto
da Criatividade

Dra. Solange Wechsler
Pesquisadora Nível I do CNPq e Presidente da Criabrasilis Associação Brasileira de Criatividade e Inovação @criabrasilis

Criatividade é um fenômeno complexo, gerando assim

No enfoque da pessoa criativa, as contribuições

inúmeras discussões sobre as suas dimensões. Considerando seus

das teorias humanistas e da psicologia positiva foram essenciais

diversos prismas, o conceito de criatividade pode ter diferentes

para

enfoques, ou seja, na pessoa, no processo, no produto ou no

proporcionam a saúde mental. Assim sendo, o fenômeno da

ambiente. O foco na pessoa abrange as características da

criatividade se aproxima dos estágios de autorrealização, proposto

personalidade que podem ser encontradas em indivíduos criativos,

por Maslow, tendo relações com outras variáveis importantes da

no processo envolve os elementos que compõem o pensamento

personalidade, tal como bem-estar subjetivo, resiliência, afetos

criativo, no produto abrange o impacto que este traz para a

positivos e abertura às novas experiências.

a

compreensão

dos

mecanismos

psicológicos

que

sociedade, e no ambiente pode ser visto desde os aspectos
A criatividade com o enfoque no ambiente, tem

familiares, educacionais e também culturais. Desta maneira, a
criatividade pode ser estudada e analisada sob o ponto de vista

sido estudada desde o ambiente familiar até o educacional, nos
seus vários níveis. Assim sendo, é enfatizada a importância dos

individual, educacional, cultural e até social.

estilos parentais no estímulo para a criatividade das criança, desde
Existe consenso entre os estudiosos de que a

a mais tenra faixa etária. Do mesmo modo, a alta relevância de uma

criatividade requer algo novo, útil ou relevante. Entretanto,

educação que possibilite o pensar e agir criativamente, que deve

podemos perguntar novo para quem, ou útil para quem? Para o

estar

indivíduo, para seu meio social, sua cultura ou país? Desta maneira,

universidade, é essencial para o desenvolvimento de um indivíduo,

percebemos que existem diferentes parâmetros para se julgar algo

preparando-o para a vida na sociedade.

presente

desde

os

primeiros

anos

escolares

até

a

como criativo, que pode ser baseado na própria pessoa, ou seja, se
fez algo novo ou útil ou relevante para si mesma, ou se algo foi feito
que trouxe novidade e utilidade para um determinado meio social ou
cultural,

gerando

até

inovações.

Além

disto,

devem

ser

reconhecidos os estilos preferenciais de pensar e criar, que
diferenciam as expressões criativas dentre indivíduos e culturas.

A cultura organizacional exerce um grande papel
influenciando a criatividade. Neste sentido, são analisadas as
variáveis que facilitam a criatividade dentro de um ambiente
organizacional e como líderes criativos e visionários podem
aumentar a produtividade de um grupo e conseguir alcançar
inovações. Portanto, a criatividade pode ser estimulada desde o
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ponto de vista individual dos colaboradores e também das lideranças, como
também de estratégias em grupo, nas quais todos os indivíduos visam alcançar
processos e produtos criativos no seu trabalho.

Sobre Solange Wechsler
Psicóloga, com mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na University of
Georgia, tendo por orientador Dr. Paul Torrance. Realizou o pós-doutorado na

O impacto social da criatividade é inegável, pois as ações

University of Buffalo e no Torrance Center of Creative Studies. Suas áreas de

feitas, quer por indivíduos ou grupos, almejam o bem estar e qualidade de vida

pesquisa e ensino têm sido a avaliação e desenvolvimento da criatividade,

de um grupo social e até um país. Valores e políticas públicas que incentivem

inteligências múltiplas, avaliação do desenvolvimento cognitivo e criativo por

propostas criativas e inovadoras para uma população tornam-se então

desenhos, liderança criativa, estilos de pensar e criar, temperamento, psicologia

essenciais, demonstrando assim que esforços realizados tanto em nível

positiva, e construção e validação de testes psicológicos.

individual quanto em grupo podem beneficiar uma sociedade, gerando ações e
produtos inovadores que acarretam melhoria de vida.

Recebeu os títulos honoríficos de “Creative Scholar” nos Estados Unidos,

“Personalidade Destacada en las Artes y Ciências”, na Venezuela, “Honra ao

Assim sendo, concluímos que a criatividade traz benefícios e impactos tanto

Mérito em Psicologia Escolar” no Brasil e, mais recentemente o de “Distinction in

em nível individual, promovendo a auto realização e saúde mental, quanto no

International Psychology”, pela American Psychological Association.

educacional por maior envolvimento com estratégias de ensino motivadoras, e
também cultural e social, melhorando e trazendo benefícios com inovações
para uma sociedade. Portanto, as dimensões da criatividade são amplas e seus

impactos são inegáveis, demonstrando, portanto, que a criatividade deve ser
reconhecida e estimulada dentro de nós, e ao nosso redor, para que os seus
efeitos e sinergia possam se alastrar por um país.

É pesquisadora nível I do CNPQ. É editora da revista Estudos de Psicologia
(Campinas) e co-editora da Revista ibero-americana de Criatividade e Inovação.
Atualmente exerce atividades de docência e pesquisa junto ao departamento de

pós-graduação em Psicologia da PUC-Campinas, onde dirige o Laboratório de
Avaliação e Medidas Psicológicas (LAMP).

Textos Inspiradores WCD 2020
Klaus Aires Alves - Inspirador WCD Bauru (BR)
Jheniffer Vieira Martins - Inspiradora WCD Joinville (BR)
Christiane Mendes Drozdek Pereira - Inspiradora WCD Joinville (BR)
Andreia de Sousa

- Inspiradora WCD Braga (POR)

Viviane Cupello - Inspiradora WCD Guimarães (POR)
Sergio Túlio Caldas - Inspirador WCD Guararema (BR)
André Luís Pimenta - Inspirador WCD Guararema (BR)
Carla Fatio - Inspiradora WCD Guararema (BR)
Misley Gonçalves Fonseca - Parceira: Prefeitura de Guararema
Jussara Zatsuga - Parceira: Secretária de Esportes Cultura e Lazer
Juliana Cidade - Voluntária - WCD Guararema (BR)
Angélica Sátiro - Inspiradora - WCD Porto (POR)

Klaus Aires Alves @klaustrofobiatv

Jheniffer Vieira Martins

Inspirador - WCD Bauru (Brasil)
Líder: Josué Kenji

@_jhenial
Inspiradora - WCD Joinville (Brasil)
Líder: Wagner Silva

Olá,

me

chamo

Klaus

Aires,

sou

produtor

audiovisual e designer autônomo e fui inspirador no WCD

O WCD me gerou muitos insights que nem consigo
descrever,uma delas foi um canal no youtube que, eu e meu
namorado criamos juntos, chamado: SR E SRA TINDER.
Neste canal nós falamos de tudo um pouco mas o conceito

Me chamo Jheniffer, costumo dizer que sou uma

principal é estilo de vida, Deus e muito amor.

entusiasta por comunicação e pessoas, sou publicitária,
sou

Essa ideia veio à partir da construção da minha

empreendedora, construí a marca Jhenial, uma empresa de

palestra como inspiradora, meu tema foi criatividade

cursos e treinamentos. Minha empresa, tem como objetivo

atrelada à carreira profissional e no meio da pesquisa de

promover o desenvolvimento pessoal e profissional das

conteúdo para minha palestra, acabei tendo várias ideias,

pessoas através da criatividade, parafraseando Albert

então preparei uma chuva de ideias ou o famoso

No início de um duro processo de isolamento e

Einstein: ‘’a criatividade é a inteligência se divertindo’’,

‘’brainstorm’’. Foi aí que surgiu nosso canal do Youtube, “Sr

incertezas quanto à pandemia, foi revigorante saber que o

acredito em ações que inspiram e inspiração é um dos

e Sra Tinder”.

WCD não deixaria de existir, sendo desafiado a inspirar e

valores da minha empresa e que acredito fortemente, a

participar

e

criatividade da qual me refiro é aquela utilizada para

colaborando com outros criativos online. É precisamente isso

solucionar problemas, desafios do dia a dia, aquela em que é

que aprecio em um evento como este: a oportunidade de

possível inovar, oferecer ideias diferentes, acessíveis e

conhecer tanta gente capacitada e talentosa criando com

funcionais com o objetivo principal de ajudar as pessoas.

uma rica diversidade de formatos, experiências e assuntos

Jhenial é uma forma de trabalhar com alternativas nada

“embaixo do nosso nariz” aqui em Bauru e de quem muitas

óbvias, abandonando caminhos tradicionais e fazendo com

vezes não ouvimos falar antes.

que, a conquista de um emprego, ou de uma vaga tão

2020 em Bauru. Gostei muito de participar por motivos que
vão além de minha experiência objetiva na construção da
atividade ou no relacionamento com o sempre atencioso líder
local.

de

uma

atividade

pública:

conhecendo

formada

pela

faculdade

Ielusc

em

Joinville,

sonhada se torne um processo mais vibrante, em vez de
A satisfação foi ver tanta gente disposta a promover

angustiante.

atividades presenciais e todos tão ágeis em adaptá-las para
o ambiente online quando foi preciso, sempre de forma

Este ano de 2020 participei como inspiradora no

colaborativa! Isso prova que o estigma sobre o interior não

WCD pela primeira vez e foi incrível, e claro, além de ter

ter campo para criatividade (e criativos deveriam correr pras

atuado como inspiradora no evento eu também me inspirei

capitais) está errado! Há oportunidades e muita gente boa e

pois a CRIATIVIDADE faz parte da minha essência e do

capaz no interior. Creio que o WCD tenha ajudado a dar mais

conceito da minha marca Jhenial.

visibilidade a esse cenário em nossa Bauru!

E uma observação: o Wagner que foi meu líder
desde o início, sempre foi muito atencioso e cuidadoso com o
evento, à ele meu agradecimento especial por todo o apoio
sempre.

as pessoas, empresas, produtos e serviços simplesmente, não

Christiane Mendes Drozdek
Pereira @chrisdrozdek
Inspiradora - WCD Joinville (Brasil)
Líder: Wagner Silva

existem! Me apaixonei pela educação, fiz mestrado e hoje
faço meu doutorado, como

O evento ampliou minha visão para muitas coisas,

mérito conquistado pelo meu esforço.

como a importância do engajamento, dos relacionamentos,
Como na época eu precisei de ajuda para retomar
meu caminho, minha

identidade, minha estima, acabei

buscando profissionais que pudessem me auxiliar

nesta

Quando vi a postagem achei muito legal e me deu

bem estar, esteticistas, visagistas, nutricionistas, psicólogos

vontade de participar, porém não fui atrás. Passados alguns

e todo esse suporte fez com que eu valorizasse estes serviços

dias recebi o convite do Líder WCD 2020 Joinville, Wagner Silva,

e definisse outro propósito, que já estava alinhado ao

e pensei… porque não? O difícil foi pensar o que falar, pois

desenvolvimento de pessoas. Como neste caminho também

parecia que não me encaixava como inspiradora.

encontrei profissionais ruins, me veio a ideia de: transformar

Foi aí que veio um baita de um insight, havia acabado

mulheres e negócios na área da beleza. Esta ideia cresceu,

de criar a minha empresa e a história que estava por trás dela

com uma amiga do tempo de escola, que teve um papel

era muito inspiradora! Então pensei: porque não? Em 2012 eu

importante na minha transformação fechamos a sociedade.

era executiva de uma grande empresa e muitas coisas que

Ela possui um Instituto de

aconteciam por lá, já não proporcionam o mesmo prazer que eu

mulheres empreendedoras e seu grande objetivo é fazer um

tinha há alguns anos atrás, parecia

Centro

cumprindo meu propósito, me sentia incompleta.
Vários outras situações que ocorriam na empresa
acabaram me levando à compulsões alimentares, situações de
estresse, acabei perdendo a minha estima. A gota d´água foi o
dia que uma pessoa me disse, que eu não devida cuidar das
pessoas, que era uma perda de tempo, que gestão de pessoas

histórias chegar inclusive a outros países.

bolsista CAPES na UNIVALI,

busca. Estes profissionais eram da área da beleza, saúde e

que eu não estava

sonho pode alcançar, neste caso, a possibilidade da minha

de

Desenvolvimento

Beleza, onde estão apenas

de

Mulheres,

incluindo

profissionais da beleza, além de suas próprias clientes e o
meu projeto se encaixou perfeitamente com o pensamento
dela, pois meu foco seria nos negócios e nas empreendedoras
que estavam por trás destes negócios, trabalhando nas suas
competências

pois se não os tivesse talvez nem me chamaria a atenção
evento ou talvez eu nem soubesse dele, de que os limites,
fronteiras e barreiras são criados por nós mesmos e que
quando nos desafiamos, os resultados

podem ser

surpreendentes. Recebi mensagens de algumas pessoas
falando que a minha história era inspiradora, falando para
eu continuar, dizendo que eu estava no

caminho certo

porque combinava comigo. Estas falas me deixaram muito
realizada e feliz, por ter tomado a decisão de participar.
Comecei a ganhar alguns seguidores no Insta tanto
no pessoal, como no da empresa, isso está me trazendo
outros relacionamentos e ideias que tem me levado a
crescer como pessoa e profissionalmente. Realizei cursos
com outros inspiradores, eu até já os conhecia, mas pelo
evento acabei acompanhando as lives, o que me levou a
acompanhar ainda mais seus trabalhos e atualmente estou
sendo assessorada por uma das inspiradoras, porque passei

a admirá-la ainda mais.
Sempre fui apaixonada pela criatividade e penso

empreendedoras e no significado dos seus

que ela é capaz de transformar, porque a mente humana

negócios.

não valia a pena. Deste dia em diante, foi que eu descobri meu

A significar Gestão & Pessoas está dando pequenos

verdadeiro propósito, desenvolver pessoas para que eu não

passos, criando corpo e o WCD 2020 Joinville, foi uma grande

precisasse mais ouvir aquelas palavras, então foi através da

oportunidade de divulgar a minha história e este

educação que encontrei o meu caminho, como professora na

trabalho, além de poder mostrar através das minhas palavras

área de gestão de pessoas, ensinando meus alunos, que sem

o valor das pessoas e principalmente a amplitude que o meu

novo

inova, gera conexões, constrói ideias, transforma cenários,
salva vidas e outras infinitas possibilidades, porque traz a
tona os sonhos que estão guardados na mente e no coração
de cada pessoa que sabe sonhar, mas principalmente
realizar.

Andreia de Sousa
@brincadeirasdaandreia
Inspirador - WCD Braga (Portugal)
Líder: Valesca Bender
Tudo começou com o querer participar no WCD,

O WCD ajudou-me muito a pensar fora da caixa, a

sintonizei-me com a proposta e tentei. Inscrevi um workshop

querer fazer diferente, a ser a diferença no meio daquele

que faço para professores da Educação Infantil e Ensino

rebanho que pasta em grupo. Amei a experiência, e agora a

Fundamental I, despretensiosamente. Eu sempre acreditei

minha cabeça já não é mais a mesma coisa, cresceu, saiu

nele, mas não me passava pela cabeça que ele serviria para

daquele quadrado normal do dia-a-dia. Afinal todos

um evento de tamanha importância. Os dias se passaram... a

podemos ser criativos, pois temos tudo dentro de nós,

vida continuou... e eis que, um dia, a Valesca Bender me

apenas precisamos daquele empurrão.

manda uma mensagem:

naquilo que seria, o movimento mais importante para a
criatividade. A vontade em estar presente. Mas sem ideia
nada se faz. Tive um grande incentivo e palavras bonitas da
minha líder e mentora de Braga. Daí que surgiu a ideia em
criar algo que ajudasse os pais a entreter, a educar, a fazer

Viviane Cupello

“A sua palestra já foi aprovada pelo comitê!”

@capasformação

Inspiradora - WCD Guimarães (Portugal)
Líder: Valesca Bender

diferente com os seus meninos em casa. Apenas criei um

Então nasceu a página da Brincadeiras da Andreia
no Facebook e depois no Instagram e Youtube. Uma página
dedicada a todos os pais que ficaram em casa com os seus
filhos, nesta longa quarentena. Orientada para partilhar
ideias, visões, dicas para brincadeiras práticas, simples e de
baixo custo para fazer em casa. Fazer brincadeiras ajudando

sono pela imensa felicidade com a qual fiquei. Era uma
mistura de êxtase, de gratidão, de surpresa, de alegria e
sensação de validação. Passadas as emoções, o lado

espaço onde pudesse colocar o meu coração, as minhas
ideias, as minhas brincadeiras com as crianças.

Eu já estava quase dormindo quando li. Claro que perdi o

Eram mais de 21h de algum dia de abril aqui no
Brasil. Estava eu, tranquilamente, navegando nas redes

racional começou a entrar em ação, invadindo a minha mente

com perguntas:

sociais atrás de um bom programa para assistir, quando
parei para ler as mensagens de um grupo de WhatsApp do

“Sua looouca! Você tem noção de onde se meteu?”

qual faço parte. Confesso que só conheço uma dessas

“O evento será todo virtual e você nunca fez algo assim!”

pessoas. Portanto, todas as outras 221 me agregam

“Como você vai transformar um workshop que é totalmente

conhecimento apenas à distância. Eis que noto um “convite”

presencial em on-line?”

assim:

“Você já fez algo assim? Nãooooooooo... então, vai
fracassar!”

e estimulando a criatividade da criança, das brincadeiras

“Seja um palestrante ou inspirador do World Creativity Day

entre pais e filhos. Ajudar a verem os objetos de outra forma,

em Portugal”.

podendo dar-lhes outras finalidades bem divertidas.

Eu me amedrontei, mas não deixei que isso me paralisar.
Dormi ansiosa e acordei com a missão de correr atrás das

Fui lendo todo o corpo da mensagem, mas fiquei
Em menos de um mês tinha mais de 1000

paralisada em duas importantes palavras: criatividade e

seguidores. Hoje tenho partilhas das atividades que coloco.

Portugal. Estranho, não? Mas, posso explicar! Meu marido é

Famílias a dizer que gostam muito da partilha de atividades.

cidadão português e há alguns anos vimos estudando a ideia

Mães a informarem que os seus filhos gostam de me ver e

de migrarmos. Além dessa sintonia, tudo que me propõe a

fazer os trabalhos plásticos que coloco.

promover esse espírito criativo, me instiga e motiva. Então,

informações para preparar meu trabalho e descobrir como
fazê-lo da melhor forma remota possível. Em três dias, eu
assisti tutoriais de gravação e edição de vídeo, baixei apps
diversos até encontrar o que melhor me atendia, troquei
dezenas de mensagens com amigos para dividir dúvidas e

virei noites para fazer tudo. Toda essa nova aprendizagem

Covid-19, nunca saberei...). Ou seja, o Dia Mundial da

aconteceu, ainda, com a nova rotina de home office, tarefas

Criatividade estava acontecendo, eram dois dias de

domésticas, o estudo das atividades escolares da filha e

aprendizado com conteúdos diversos e incríveis e meus

duas comemorações de aniversário: a minha e a dela. Eita,

amigos e seguidores estavam enchendo meu WhatsApp de

quarentena agitada!

mensagens positivas quanto ao meu trabalho. E, eu, de

Sergio

enormes. Tive que dividi-los em partes e, quando finalmente
finalizei essas edições, deparei-me com 9! Logo imaginei

consegui alcançar muitas pessoas com o meu trabalho e que
pude ajudar professores e pais na proposta de uma educação
mais prática e humanista.

que isso seria um impedimento. Entrei em contato com a

Caldas

Inspirador - WCD Guararema (Brasil)
Líder: Djane Borba
Foi uma honra ter participado do World Creativity

cama. Pelos feedbacks, sei que o resultado foi incrível, que
Gravei meus vídeos, assisti a todos e percebi que estavam

Túlio

Day 2020. Não há como mensurar ser parte, e estar ao lado,
de

um

time

que

conhecimento

como

acredita
um

no

compartilhamento

potente

impulsionador

do
da

criatividade e da inovação em favor do bem estar coletivo –

Valesca. Com total atenção de sempre, me orientou como

E para mim, o que ficou? Resultado ímpar de superação. Eu

especialmente agora, quando bilhões de pessoas ao redor do

enviá-los. Mas... nada estava finalizado! Eu percebi que, por

transformei, com capricho e da melhor forma possível para o

mundo sofrem com as consequências drásticas provocadas

ter usado um editor gratuito, cada vídeo meu, gravado e

momento, um workshop presencial em virtual, aprendi que o

pela Covid-19.

editado com todo cuidado e novo aprendizado, estava

que importa é o nosso conteúdo, que tudo que nos propomos

taxado com uma tarja do editor quase no meio da tela.

a fazer de melhor nós alcançamos e que nada, nem ninguém
(inclusive um vírus), é capaz de diminuir a força, a garra, a

Uma vergonha! Tremendo amadorismo. Problema que,
àquela altura do tempo, faltavam poucas horas para o

criatividade, a competência e o propósito de quem acredita
que sempre pode fazer pelo outro.

término do prazo de envio e tive que mandá-los assim
mesmo. E aí, como sempre, tive total apoio da Valesca,
confirmando

a

oportunidade, pela prontidão e pelo apoio. Em especial à

preocupação, de fato, deveria ser com o conteúdo e que,

minha líder Valesca Bender, incansável em ajudar e

nesse quesito, não faltava competência! (como não amar

extremamente carinhosa e amorosa quando mais precisei.

uma pessoa dessa, gente?)

Suas palavras de incentivo e motivação jamais serão

validação,

orientando-me

que

doses de ousadia, ao se reinventar e adaptar-se de forma
extraordinária para atender online seu público espalhado
pelo Brasil afora e por todos os continentes, conectando com
sucesso líderes, inspiradores, voluntários e audiência.

A vocês, Equipe WCD 2020, toda minha gratidão pela

minha

O WCD 2020 foi especialmente inovador, com boas

esquecidas. Gratidão!

Não foi pouca coisa: durante dois dias intensos,
aconteceram
Guararema,

quase
43

mil

atividades

atividades

foram

globais.

Só

em

organizados.

Ter

participado desse movimento todo aflora em mim o
sentimento de ter contribuído com o meu trabalho, e alguma

Trabalho entregue, era hora de divulgar para começarem as

esperança, para este período histórico tão marcante para

inscrições. E foram bastantes! Noites mal dormidas, auto

todos nós.

exigência e um ritmo puxado de trabalho me renderam uma
baixa na imunidade e uma gripe daquelas! (ah! Se era

André Luís Pimenta
Inspirador - WCD Guararema (Brasil)
Líder: Djane Borba
Com toda certeza foi uma grande honra ser

convidado a fazer parte desse movimento de imensa

Misley Gonçalves
Fonseca

Jussara Zatsuga
Parceira - Secretária de Esportes Cultura
e Lazer
Líder: Djane Borba

Parceira - Prefeitura de Guararema
Líder: Djane Borba
O WDC 2020 foi uma experiência ímpar que

importância para todos. Foi muito gostoso contribuir com um

evidenciou

pouco do que sei, além disso, deixo a certeza de que aprendi

comprometimento e empenho podem ser capazes de

muito com outros colaboradores e inspiradores. Mais uma

transpor obstáculos à nossa frente. O que se assistiu após a

vez deixo meu agradecimento pelo convite em fazer parte

sábia decisão em se manter o evento foi um show de

dessa história.

superação e inventividade. De um lado, uma liderança local

o

quanto

uma

pitada

de

criatividade,

engajada no movimento, articulando as ações, motivando e

Carla Fatio
Inspiradora - WCD Guararema (Brasil)
Líder: Djane Borba

apoiando os participantes, e de outro, inspiradores se
reinventando para encarar o novo desafio. Tudo isso se

Fico muito feliz pelo maravilhoso evento, por você e
pela Imaginoart. Atitude como a sua é que faz a diferença no
nosso meio Cultural. Novamente parabéns e muito, muito
obrigada.

Juliana Cidade
Voluntária - WCD Guararema (Brasil)
Líder: Djane Borba

transformou em ingredientes essenciais para se concretizar o
Dia Mundial da Criatividade. Mesmo diante de um cenário

Participar do World Creativity Day 2020 foi uma

atípico o alcance cresceu. Ao invés de barreiras, criaram-se

experiência única. Superamos expectativas, juntamos forças

conexões e maior magnitude. O evento ganhou um colorido

e provamos para nós mesmos que a Revolução Criativa é

quero agradecer! Aprendi muito, e me senti desafiada a ir

diferente

conteúdos

possível. Meu trabalho como voluntária foi essencial para

além dos meus conhecimentos!! Aprendi o que eh fazer e ser

diversificada e de fácil acesso. A versão digital para

meu crescimento e amadurecimento pessoal, além de ter

parte de algo muito maior, com muita responsabilidade! Um

compartilhamento de conhecimento, palestras, lives e

conhecido pessoas com grandes histórias de vida. O WCD

desafio fazer uma live no Instagram e no YouTube ( pela

oficinas possibilitou a participação sem fronteiras; um

nos mostrou que não existe o impossível, e que cada um de

primeira vez!) uma alegria compartilhar esses desafios, e foi

recurso interessante para ser combinado com as ações

nós é capaz de transformar o mundo através da criatividade.

uma delícia ouvir e sentir o público torcendo junto!! Minhas

presenciais nas próximas edições! Por fim, parabéns pela

palavras a vc e toda a equipe: gratidão e resiliência!

organização exemplar e sucesso sempre!

O WCD foi incrível é uma oportunidade ímpar que

e

especial

com

uma

gama

de

Angélica Sátiro @angelsatiro
Inspiradora - WCD Porto (Portugal)
Líder: Felipe Zamana

prazer, porque entendemos a importância da união entre

As propostas ilustradas vinham com estímulos para gerar

diferentes iniciativas que estimulam o desenvolvimento do

novas, mais e melhores ideias, já que minha concepção de

pensamento

criatividade implica gerar ideias com valor, reconhecendo

criativo

no

mundo

contemporâneo,

que não existe uma idade para que isso ocorra. Todas as

principalmente em relação às problemáticas atuais.

pessoas podem desenvolver nossa capacidade criativa,

Cidadania criativa em tempos de
pandemia: Acompanhando a infância
confinada

A criatividade em tempos de pandemia

desde que estimuladas para que isso ocorra. Os tempos
atuais necessitam de sujeitos criativos capazes de encontrar

14 de março de 2020, início do Estado de Alarma na

saídas e soluções em todos os âmbitos vitais. A pandemia

Espanha, meu país de residência há 20 anos, em função da

colocou em xeque-mate o nosso modo de viver e a forma

Em 2017 a ONU assume na resolução 71/284 o Dia

COVID-19. Naquele mesmo dia, soubemos que a situação era

como se estrutura a sociedade de consumo e seus sistemas

Mundial da Criatividade, reconhecendo no texto que, desde

grave e que viveríamos confinados em casa durante um

sociais, político, educacional, sanitário, de segurança,

2002, indivíduos e organizações de mais de 50 países vinham

período

ambiental, econômico, etc. Hoje, mais que nunca, é uma

comemorando o dia 21 de abril com esta finalidade. Marci Segal,

Desconcerto.

de Toronto (Canadá), foi a iniciadora desta proposta, que
convidou algumas pessoas a apoiar esta iniciativa e eu estava

ainda

indeterminado.

Perplexidade.

Assombro.

urgência o desenvolvimento da capacidade criativa dos

Sou escritora e minha primeira reação foi perguntar-

indivíduos e dos coletivos.

me o que poderia fazer para colaborar com as crianças e suas

As crianças são cidadãs, se nós, os adultos, valorizamos

famílias durante este período de confinamento. O objetivo era

suas formas de participar e lhes garantimos espaço social

incentivar a cultura do pensamento da infância e o

para o exercício de sua dignidade. Além do mais, chegar à

desenvolvimento da sensibilidade adulta à sua voz, durante

sensibilidade das crianças significa alcançar a consciência

estes períodos de incerteza. Enfim, minha intenção era

dos adultos que as acompanham. Dessa forma, a onda

colaborar

infância

expansiva da cidadania criativa pode contagiar muitas

confinada na brincadeira do pensar. Neste mesmo dia, para

pessoas e colaborar para a reinvenção do humano e a criação

começar uma ação de cidadania criativa nas redes sociais,

de mundos e de sociedades melhores para a pós pandemia.

convidei o artista Edgar Ramírez, que é ilustrador de vários

E, tudo isso partindo do seio das unidades familiares. Brincar

Em 2020, decidimos nos unir ao grupo do WCD (World

dos meus contos filosóficos para a infância. A ideia era

de pensar melhor por si mesmas pode ajudar as crianças a

Creativity Day) da cidade do Porto com uma de nossas

simples, veicular diariamente uma proposta ilustrada para que

serem

iniciativas: #ciudadaniacreativaentiemposdepandemia. O artigo

as crianças pudessem BRINCAR DE PENSAR durante a

imprescindível nos tempos atuais.

é sobre essa ação de criatividade social. Essa decisão nos gera

pandemia e seu consequente confinamento, a partir de alguns

entre elas. Nos conhecemos no MICAT (Mestrado Internacional
de Criatividade Aplicada) da Universidade de Santiago de
Compostela, no final dos anos 90. Assim, para comemorar o Dia
Mundial da Criatividade de 2002 nasceu CREARMUNDOS BcN
(www.crearmundos.net), a associação de criatividade social que
lidero. E, ao longo dos anos, cada dia 21 de abril realizamos

alguma ação presencial e/ou virtual agregando-nos à celebração
mundial.

voluntariamente,

dos meus contos.

acompanhando

a

protagonistas

na

criação

de

futuros,

algo

Criar individualmente e co-criar em
grupo
Como escritora,

vivo processos criativos individuais e

solitários, ainda que meu ponto de partida é a escuta da voz da
infância que está fora de mim, mas também a criança interna
que ainda sou. Mas, como cidadã criativa, estou segura da

do México, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai. E, por

da filosofia lúdica, e, outras propostas para brincar de pensar

último, a Secretaria de Educação do Estado do México também

com as crianças. Isso me levou a criar meu canal Youtube que já

viu valor na iniciativa e distribuiu este material a seus 98 mil

conta com muitas visualizações.

educadores de crianças de 3 a 11 anos. Criamos uma página no
facebook

chamada

Ciudadanía

creativa

en tiempos

de

pandemia; com o objetivo de manter a difusão e a participação

Tudo isso reflete a onda expansiva criativa comentada
anteriormente.

Quando

compartilhamos

processos

de

criatividade individual com processos de criação coletiva, tendo

durante o tempo necessário.

objetivos de melhora coletiva, geramos uma “propagação

importância dos processos criativos coletivos. É importante

Em função da difusão através de redes sociais, a ilustradora

exponencial”, que é positiva. Esse “contágio criativo” para

co-criar em tempos de pandemia! Com esta consciência,

brasileira Juliana Palhares me perguntou se eu poderia escrever

gerar bem comum é uma das prerrogativas da proposta da

convidei para participar a professoras e professores de várias

um conto e fazer uma ação similar em português. Achei a ideia

cidadania criativa.

cidades espanholas que são conhecedoras da filosofia lúdica

interessante e coloquei outra de minhas personagens, a Menina

e, portanto, capazes de colaborar de forma competente.

do Fio, para dar seus saltos criativos em tempos de pandemia.

Filosofia lúdica, cidadania criativa e

Também convidei aos grupos de teatro de marionetes da rede

Assim nasceu outra história tipo novela poética e filosófica para

CoCreatio, porque já conduzem espetáculos baseados em

infância

crianças. O primeiro episódio se converteu em um audiovisual

alguns de meus contos e têm títeres com os personagens das

que apresentamos no WCD. Acompanhando o conto, foram

Filosofar ludicamente é brincar de pensar e pensar brincando. É

histórias. Assim reunimos 30 pessoas da educação, da arte e

criadas atividades artísticas compartilhadas a través da página

cultivar o gosto pelo pensamento e pelo prazer de pensar a

da cultura, trabalhando diariamente para gerar material para

do facebook chamada A menina do fio e o passarinho. A essa

partir do assombro e do maravilhamento, próprios da infância.

brincar de pensar e chegar às famílias e crianças de várias

iniciativa se somaram várias escolas, famílias, artistas e adultos

Brincando com a linguagem, as crianças inventam mundos

partes da Espanha, a partir do dia 16 de março de 2020.

brasileiros, que acompanham as crianças nas suas aventuras de

imaginários e se atrevem a pensar fora da caixa, descobrindo o

Consegui envolver a Octaedro, editora que publica meus livros.

pensamento e de arte. O material criado em português,

mundo e a si mesmas de forma original. Isso ocorre

Assim, ocorreu a liberação gratuita de vários dos contos. Esta

possibilitou a presença de uma escola da Ilha dos Açores que

naturalmente

atitude solidária e de participação social foi contagiando a

trabalha filosofia com crianças desde há algum tempo.

impedimentos e obstáculos. A filosofia lúdica propõe o

outras escolas, associações, bibliotecas. Alguns meios de
comunicação nos entrevistaram em rádio, revistas, etc., o que

Atualmente,

gerou a inclusão de mais pessoas na participação do

participações de diferentes países, incluídas várias respostas

movimento

#ciudadaniacreativaentiemposdepandemia.

de crianças que realizam as atividades. E, em função dessa

Compilamos um material de 150 páginas de propostas para

grande receptividade, muitas pessoas passaram a solicitar-me

colaborar com o desenvolvimento do pensamento criativo,

vídeos nos quais eu falasse sobre meu processo criativo como

crítico e ético da infância. Esse material é utilizado por

escritora de literatura filosófica para a infância, os fundamentos

pessoas

as

duas

páginas

recolhem

propostas

e

desde

desenvolvimento

do

que

os

adultos

pensamento

não

coloquem

multidimensional

(simultaneamente crítico, criativo e ético) considerando estas
características e a relação com a multiplicidade de linguagens.
Desta forma, é possível brincar de pensar desenhando,
bailando, cantando, escrevendo, falando, etc.

A filosofia lúdica é uma praxis transformadora que recupera a

filosofia lúdica, que tem metodologia e literatura que favorecem

origem etimológica da palavra filosofia, que significa amor à

que isso ocorra. Outro objetivo importante da cidadania criativa

sabedoria, amizade com o conhecimento. Portanto, é um modo

é a defesa política da voz das crianças. Não é possível falar da

de pensar vinculado à dimensão emocional e social, que vai

dignidade delas, sem considerá-las como pessoas que pensam

além de receber e relacionar informações. A grande utopia da

e que podem aprender a pensar melhor por si mesmas, de

filosofia lúdica é ajudar a rirmos de nós mesmos, enquanto

forma autónoma e criativa, agindo em consequência com esta

pensamos, como fazem as crianças. Isso, sem banalizar o riso,

forma de pensar.

a si mesmo, o outro e o próprio ato de pensar. É assumir o
atrevimento de crescer em mundos complexos de maneira

A necessária criatividade social em

bem-humorada. Algo muito necessário em tempos de

tempos de pandemia

pandemia...
A cidadania criativa é uma investigação-ação proposta pela
Associação Crearmundos (www.crearmundos.net); se realiza
em variados países e tem como base teórica uma tese doutoral
desenvolvida na Universidade de Barcelona (2012), pela
autora deste artigo. É uma linha de criatividade social, que

A pandemia nos colocou em um momento de inflexão histórica.
O futuro que se avizinha pode ser uma utopia, uma distopia,
uma atopia... Tudo dependerá de nossa capacidade, como
cidadãos comuns, de participar da correção dos defeitos dos
sistemas que permitem nossa vida em comum.

parte de uma perspectiva interna da persona (ethos criativo)

Se somos suficientemente inteligentes e criativos, estaremos

e, de suas interações como cidadã e da perspectiva sistêmica

diante da infância do mundo; de um mundo melhor do que esse

da sociedade. Conecta pensamento, sentimento e ação

que conseguimos criar até o momento. E, nossas crianças

(individual e coletiva), colaborando com o desenvolvimento de

poderão participar da criação de novos mundos, mundos de

sujeitos que propõem projetos micro políticos nos seus

dentro e mundos de fora.

contextos. Tendo o diálogo como valor democrático e como
método para desenvolver a capacidade de pensar e de agir,
propõe metodologias de processos reflexivos e criativos que
geram ação e inovação social.
Romper com os padrões de pensamento que não admitem a
existência do insólito, do imprevisto ou do inesperado é um
dos objetivos da cidadania criativa. Por isso, ela se conecta à
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Karina Dias Amorim

Líder Local - WCD Campina Grande (Brasil)
Instagram: @karinadiasamor | @inovalab.unifacisa

De repente, tivemos que ficar em casa para nos proteger e

Diante de deste cenário, a Cidade de Campina Grande-PB, interior

proteger o coletivo, no início o sentimento de solidariedade de todos

da Paraíba, cidade vanguarda pela inovação e esforços dedicados

e união da coragem para que possamos seguir em frente, resilientes

para crescimento da educação, cultura e esporte, se preparava e

e ressignificar o mindset, ficar em casa e ver tudo que antes não

planejava sua primeira participação em uma extraordinário evento:

dava tempo, como a rotina e dia a dia de uma família, seja família de

WORLD CREATIVITY DAY (Dia Mundial da Criatividade), e olhe que

pais e filhos e família de jovens e seus bichos, o mundo começa a ler

esta preparação começou ainda em 2019, enquanto ainda estava de

a mesma página, alguns com mais facilidade, outros ainda se

licença maternidade, em abril de 2019, passeando pelo instagram casa

perguntam, como vamos seguir no novo normal e em meio a toda

Belchior sedia “World Creativity Day”, confesso que quando vi aquela

esta ansiedade, existe uma bolha, uma terrível bolha onde milhares

postagem, fiquei emocionada

de pessoas precisam sair às ruas para trazer o mínimo para sua

Cidade pudesse contribuir com o evento, desde então comecei a

sobrevivência, e como dizer a essas pessoas: Fiquem em casa!

articular internamente com a instituição que trabalho – INOVALAB

com muita vontade de que nossa

UNIFACISA, Laboratório de Inovação e Criatividade em um Centro
É tão louco, que faltam palavras para expressar! E neste contexto a

Universitário.

vida em home office, sendo que agora um formato onde estamos
tendo o privilégio de ser personagens da história que um dia iremos

Recebemos em janeiro de 2020, recebemos a feliz notícia que

contar aos nosso filhos, que hoje não compreendem a complexidade

estávamos com líder local em nossa cidade, na ocasião estava de

do calamidade em que o mundo está vivendo, e em outras esferas

férias, mas logo me articulei com a diretoria para que possamos validar

trazer leveza onde não há temos para que filhos e família possam

e enviar a documentação e seguir rumo a WCD 2020.

seguir em tempos de pandemia, que além de todo o contexto e
medo, temos o mais temido “isolamento”, ficar distante de pessoas
que amamos, e que como forma de proteção essas pessoas
precisam ficar ainda mais restritos, os noticiários espirram a tristeza
das famílias que vivem à flor da pele o momento do covid e muitas
perderam seus entes querido, o qual nem podem prestar sua última
homenagem.

No retorno das férias promovi um café com criatividade, para convidar
os parceiros e rede de network para nós apresentar enquanto
liderança local, informar que estávamos com anfitriões em uma das
empresas da holding “INOVA MUSEU”. Realizamos uma oficina para
orientar e ajudar no cadastro dos voluntários, inspiradores, criamos um

grupo no whatsapp, para comunicação linear, desenhamos o projeto
no dia 10 de março de 2020.

Em 17 de Março de 2020, iniciamos a vida home

Fiquei em profunda tristeza pelo fracasso, de não ter

22/04/20, se não fosse a dedicação, apoio da Valesca não teria

office, e nesta data recebemos as orientações do Lucas Foster

realizado conforme me comprometi das entregas para o DMC,

forças e condições de seguir, porque só poderia fazer qualquer

que as atividades seriam online e virtuais, repassei as membros

mas mesmo com este sentimento ruim, fui atrás do portal,

coisa quando minha bebe fosse dormir, então era uma luta

do grupo e tentamos ajustar o como faríamos, mas e meio aos

mandei mensagens e vários anjos foram chegando e me

grande, pensei em desistir vários momentos mandar mensagem

novos hábitos e insegurança pelo novo ambiente, perdemos

apoiando, primeiro o Felipe me apoio muuuuuito com passo a

de agradecimentos aos inspiradores que se comprometeram de

engajamento do time, e como tenho uma bebe tive que dar

passo, para acessar o portal de validação da atividade, mas o

seguir em frente, mas ela me motivou a seguir em frente e não

atenção a qual antes era restrito ao horário de almoço e retorno

dia 21 era no dia seguinte, e meu login continuava com erro, e

desistir e assim conseguirmos validar as ações cadastrar no

a noite do trabalho, ela começou a me cobrar mais atenção e

olhe que faltavam menos de 12h para iniciar as ações do dia

portal e ter nossa programação e participação, a Cidade de

dedicação, quanto eu me culpava por não da atenção devida ao

21/04, mesmo assim o Jorge e o felipe, não hesitaram em me

Campina Grande-PB, fez parte do maior evento de Criatividade

projeto, e resgatar o time a vida passava em tempos longos ao

ajudar.

do Mundo. Motivo de muita gratidão a este TIME maravilhoso do

mesmo tempo sem ter de forma palpável a efetividade de ser
eficiente na s ações do trabalho, e este sentimento não era
singular e sim coletivos com a rede em que eu estava
conectada tanto para o propósito do DMC como amigos
próximos, me relatavam a mesma situação, embora estivessem
em casa mas a sobrecarga de dispensar secretaria e seguir no
home office em um formato novo a ansiedade e nova rotina
tomava de conta de todo tempo até para serem criativos.

DMC, nosso muito obrigada por não desistir da gente, e nos
Em paralelo a esta tentativa de acesso ao portal, comecei a
articular com alguns dos meus contatos de inspiradores que
tenho maior proximidade e pedi humildemente que eles

participassem da ação, além de ser uma ação solidária em meio
a tudo que estamos vivendo, seria uma oportunidade ímpar de
contribuir com o maior evento de criatividade do mundo. Aos
poucos a luz foi chegando no fim do túnel, e meus amigos foram
se motivando e acreditando no propósito e conseguimos uma

Neste sentido, não conseguir ter eficiência em segui com o

programação.

plano antes traçado para a programação aplicado no portal
dmc, os dias foram passando e não conseguia me dedica,
minhas energias estavam alocadas nas entregas do meu
trabalho e demais horas com minha bebe. De repente chega dia
20 de abril de 2020, vejo as mobilizações e divulgação dos
colegas de outras cidades para o grade dia 21 e 22 de abril de
2020.

Ufa, fui dormir mais aliviada, embora não tenha conseguido
incluir na plataforma a validação destas ações, neste momento o
felipe me manda o contato do anjo bom a Valesca, que
incansavelmente me ajudou no passo a passo, para que eu
validasse todos os inspiradores, com foto, vídeo, link, isso foi
praticamente das 18h às 23h 45 minutos do dia 21 para o dia

encorajar a seguir em frente, foi incrível, como em menos de 24
horas, conseguirmos colocar no articular, divulgar e participar
deste maravilhoso evento, muita gratidão por todos vocês, pelos
inspiradores por acreditarem no propósito.

Sofia Nanka Kamatani
WCD Made in Japan – Kobe: A criatividade
metade brasileira e metade japonesa

Líder Local - WCD Kobe (Japão)

A comunicação visual no Japão é peculiar uma mistura de cores,
formas, ideogramas são códigos para os estrangeiros decodificarem
de maneira visual! Mas não posso deixar de citar a cordialidade

Olá meu nome é Sofia Nanka Kamatani, nesse ano de 2020
tive a honra em ser a líder do Japão na cidade de Kobe. O

japonesa “omotenashi”, quando você se acostuma é difícil viver sem
esse “mimo” pessoal.

ingrediente chamado Criatividade foi a coadjuvante e destaque no
World Creativity Day.

Na gastronomia é um outro Universo, uma mistura visual, com os
aromas, texturas e sabores diversos uma alquimia, divina! Muitas

Quero compartilhar um pouco da magia da cidade de Kobe – Japão.
Kobe é uma cidade Porto de onde partiram os primeiros imigrantes

vezes você passa um tempinho contemplando porque parece uma
obra de arte! Só que comestível, ainda bem!

rumo ao Brasil. Por ser uma cidade Porto, Kobe teve influência
americana e europeia. Mas o que ninguém esperava foi o Grande

Ao entrar no Shinkansen (trem bala japonês) durante o trajeto, e a

Terremoto que aconteceu no dia 17 de janeiro de 1995 na cidade

estação do ano e por fim o fator clima do dia é possível contemplar o

Kobe, ter a oportunidade de vivenciar o começo da reconstrução da

Monte Fuji reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial e por

cidade e viver um cotidiano totalmente diferente do que eu estava

sua relevância como símbolo artístico e religioso é um Patrimônio

acostumada no Brasil foi um choque cultural.

Cultural e não Natural. Dentro do Shinkansen é possível degustar os
obentos (marmitas japonesas) regionais!

Esse foi um pequeno parêntese para começarmos a viagem pelo
World Creativity Day 2020.

E por fim cada estação do ano é um espetáculo à parte! Cada estação
é a diretriz do processo criativo e a representação desses elementos

No Brasil o calor humano, a alegria contagiante e a maneira de nos
comunicarmos, estão no nosso DNA mas imaginem no Japão onde a
sonoridade é leve em harmonia e mais contido... são totalmente o
oposto, inclusive no quesito fuso horário enquanto o Brasil é dia no
Japão é noite e vice-versa.

no cotidiano do japonês. Nesse quesito os japoneses respeitam a
natureza e se inspiram ao se apropriar dos elementos presentes nos
pequenos detalhes.

No Universo do Design podemos navegar por um

Foi uma pausa longa até conseguir retomar porque

Foi muito importante ter a flexibilidade de mudar o

Oceano de possibilidades nos temas ligado a Criatividade,

estava na estaca ZERO. Estava quase desistindo... mas em

caminho e tentar os novos caminhos, acredito que no meu

particularmente

uma troca de mensagens com o Lucas foi o fator decisivo! Para

processo pessoal foi uma somatória da experiência Made in

não desistir sem tentar até onde fosse possível do impossível!

Japan + Made in Brasil para o WCD 2020. O registro da minha

eu

sou

fascinada

pelo

Universo

da

Criatividade. A bagagem da Criatividade Japonesa foi uma
somatória da experiência profissional, das pesquisas e das
viagens realizadas ao Japão.

primeira experiência no WCD foi o sentimento de missão
Entre adiar ou realizar o World Creativity Day foi um
divisor de águas, porque a decisão de transformar na

Quando fui convidada pelo Lucas Foster para me

Plataforma Digital foi o combustível para tentar novamente. Só

tornar líder da cidade de Kobe – Japão no Dia Mundial da

que dessa vez pensei em entrar em contato com profissionais

Criatividade eu não hesitei, afinal representar o país que é a

que atuavam no mercado e faziam o uso da tecnologia esse foi

minha segunda casa seria uma honra.

o meu raciocínio, porque foram esses profissionais que se
tornaram os inspiradores do World Creativity Day, como eles

Articular e negociar no Japão o gingado é totalmente
diferente do estilo brasileiro, existe um processo, uma ordem e
tempo! A pergunta mais interessante foi: “Por que o Dia
Mundial da Criatividade era comemorado no Brasil?” Por um
instante senti que foi uma alfinetada! Mas expliquei as razões.
Os primeiros contatos foram escritórios de Design, empresas
que possuem negócios com o Brasil, até as escoteiras porque

navegavam de uma certa forma nesse Universo Tecnológico a

cumprida ao representar a cidade e país que são a minha
segunda casa. Mas com a experiência da primeira participação
no WCD espero contribuir mais e desejo que a adesão seja mais
ampla. Reaprender e redescobrir os novos caminhos através
das ferramentas tecnológicas devem fazer parte do Universo da
Criatividade.

Ao

adicionar

esses

ingredientes

podemos

transformar e implementar a construção do Novo Mundo para
aprimorar as próximas edições do World Creativity Day.

negociação foi muito mais fácil. Por incrível que pareça foram
dois brasileiros que moram no Japão e conseguiram conquistar

Arigatô de coração, câmbio e desligo!

o seu lugar no Japão, são eles o Edson Matsuda empresário e o
professor Marcos Sadao Maekawa (@marcossadao) e dois
inspiradores

japoneses

o

artista

Motoi

Sobre a cidade de Kobe

Yamamoto

(@yamamotomotoi) e Hideo Kuragaki (@kanji_mon).

eu fui Bandeirante e, portanto, “pensei” que houvesse adesão,

Kobe é a cidade localizada na Província de Hyogo com
aproximadamente

1.540.000

habitantes,

é

uma

cidade

mas infelizmente não compreenderam o espírito do Dia

Os inspiradores tiveram a oportunidade de conhecer o World

portuária de onde partiram os primeiros imigrantes japoneses

Mundial da Criatividade. Foram inúmeros e-mail’s e ligações...

Creativity Day e ao mesmo tempo o fato de pertencer em uma

rumo ao Brasil.

e alguns escritórios de Design mostraram interesse em

comunidade, foi uma forma de acolher os inspiradores durante

participar e tudo parecia que no caminho certo! Mas…

a Pandemia. E ao conectar os inspiradores entre si, foi o
momento de semear oportunidades para novos projetos. Os

Na fase de oficializar e finalizar veio a Pandemia. Por
um bom tempo fiquei com um ponto de interrogação e pensei:
como assim? Foi um mix de N sentimentos frustração, tristeza,
decepção, medo, dúvidas sem respostas... fiz uma pausa.

vídeos que foram gravados pelos inspiradores foi uma solução
eficaz e porque principalmente a explicação estava legendado
em inglês no caso do artista (@yamamotomotoi) e do Hideo
Kuragaki (@kanji_mon) como envolvia animação e design
gráfico facilitou a comunicação.

Em 16 de outubro de 2008 a cidade de Kobe foi
indicada como Rede da Cidade Criativa pela UNESCO em
reconhecimento às iniciativas, dentre elas em agosto de 2012
foi reformada e inaugurada na Kobe Raw Silk Testing Center
como local da criatividade e projetos de intercâmbio da Cidade
de Design de Kobe, conhecido como “Centro de Design e
Criação Kobe (KIITO).

Ana Paula Cunha de Souza Lima

Líder Local - WCD Campinas e WCD
Jaguariúna (Brasil)

A carta de intenção que efetivava minha participação como

Nas primeiras semanas de isolamento experiencio uma estranha

Líder Local do WCD foi enviada em 24 de janeiro, apenas 87 dias

sensação de paralisia, metade de mim quer aproveitar o momento em

antes do evento. O frio na barriga diante do prazo aparentemente

família, os filmes, as “férias”. Já a outra metade tenta concatenar

apertado, a admiração profissional pela líder local de 2018/19, o

pensamentos e sentimentos diversos. Depois de alguns anos

contato direto com o Lucas Foster (uma referência importante em

estudando futurologia e tendências, desafios do século XXI e novas

meus estudos e pesquisas pelo universo da criatividade) e um

economias, meu maior desafio pessoal passa a ser coordenar

trabalho a realizar que, intuitivamente, me acenava com uma

pensamentos distópicos e desejos utópicos.

oportunidade ainda desconhecida e intangível, muito superior a
razão

que

me

enumerava

as

factíveis

oportunidades

Como realizaremos o evento? Quais serão nossos novos

de

aprendizagem e networking, estavam todas ali, juntas, diante do

desafios? Estarei apta e disponível? Enfim, somos criativistas! Entre
dúvidas, medos e oportunidades, uma meta:

monitor do laptop no momento em que cliquei em “enviar”.

fazer o evento

acontecer! Tragam crianças, tragam a família, estamos todos juntos:
20 de fevereiro, Ministério da Saúde monitora apenas 1 caso

brincar para cuidar, criar para curar. Esse chamado reverberou pouco

suspeito de infecção pelo novo coronavírus, nenhuma confirmação

na minha rede, mas causou uma avalanche interna. Primeiro

no país. Animada com os conteúdos disponibilizados pela escola de

transformamos nosso olhar e depois nosso olhar transforma a forma

líderes e vendo a motivação de minha rede de relacionamentos,

como observamos o mundo, a tal da “ativação reticular”, não é

encaminho nova carta de intenção, agora para oficializar a liderança

mesmo?

nas cidades de Jaguariúna, Sumaré e Hortolândia. O bichinho do
O Festival Criativistas gerou pouco interesse, a brincadeira

WCD já estava circulando livremente dentro de mim!

da camiseta também. Foi notável a dificuldade das pessoas que
O novo coronavírus se torna uma realidade, isolamento social é um

compunham a minha rede em compreender as novas

desafio e o WCD novamente surpreende: 35 dias antes do evento

Inspiradores se mostraram bastante ansiosos por instruções mais

somos

precisas, sem compreender o caminho que o movimento escolhia

informados

de

que

seguiremos

sem

adiamento

cancelamento; todas as atividades acontecerão remotamente.

ou

propostas.

percorrer. Não me arrisco a dar opinião sobre os motivos, mas me

sinto tranquila em ser assertiva na observação.

No começo de abril, com a criação do grupo de

Outra inspiradora, pela primeira vez fazia um vídeo:

Ofertei conteúdo, forneci templates e aproveitei que

whatsapp WCD Global, a troca de informações entre os líderes

“Primeiro...e espero fazer outros. Gostei do desafio.(...) Assim

estavam passando por um blackout em suas redes, pela falta de

ganhou uma dinâmica muito mais orgânica e ágil. Em

você vai ficar para sempre no meu coração.”

atividades em suas agendas, que agreguei também os

Campinas, a líder antecessora já tinha montado um grupo de
whatsapp

e

inscrevendo,

conforme
fui

novos

encorpando

inspiradores
nosso

grupo.

foram

se

Mantê-los

interessados e ligados ao WCD, quando todos percebiam suas
demandas

pessoais

aumentarem

e

as

incertezas

anfitriões na difícil tarefa de trazer visibilidade ao evento.
De repente não se tratava mais de um evento, éramos

se

multiplicarem, foi um grande desafio. Entendi que todos nós

pessoas, uma rede colaborativa estava realmente se formando.
Visceral e humana, mesmo que intermediada pela frieza das

contornos.

telas dos eletrônicos, imperfeita e caótica em muitos

pulverizadas ou número de visualizações das atividades durante

momentos, mas extremamente motivadora.

os dias de evento, mas sei que foi uma tarefa feliz. Desafiadora,

Muito além da aproximação com os inspiradores,

Mesmo isolada socialmente, não me sentia sozinha. Passei a

igualmente relevante foi a aproximação com os demais líderes.

mesclar

às

Muitas vezes estivemos juntos em ambiente virtual, nos

demandas individuais, tratando-as sempre com privacidade e

apoiando, ensinando e aprendendo. Essa troca acordou em

personalização.

mim a força que um grupo alinhado com um propósito tem!

Uma

coletivos

inspiradora

com

atenção

sentindo-se

exclusiva

desafiada

Não

sei

sobre

o

alcance

das

divulgações

sem dúvida. Solitária no fazer, em boa parte do tempo, pois era

estávamos passando por dificuldades e isso me fortaleceu.

informes

Ao final diria que a palavra sucesso adquiriu novos

pelas

Pouco sei se também foi efeito da pandemia, mas fui

demandas do momento, me escreveu desculpando-se e

contaminada por esperança, solidariedade, amorosidade e

explicando porque não poderia mais participar do WCD. Li,

vontade.

respondi e recebi uma mensagem calorosa: “Uauuu! Tuas

oportunidades prevaleceram sempre.

Mesmo

diante

de

inúmeros

desafios,

as

palavras me trouxeram paz, Ana. Eu estava realmente muito
tensa por aqui por conta disso. E sim, espero realmente que

A incerteza em relação a programação e os recursos

possamos estar juntas nesse projeto maravilhoso em outras

tecnológicos sendo implantados a poucos dias do evento

oportunidades! Gratidão imensa pela sua compreensão e

comprometeram imensamente a divulgação local do WCD. O

acolhimento”.

tempo extremamente reduzido para que eu conseguisse
articular com pares mais robustos e a ausência de recursos

Para quem vê de fora, talvez possa parecer pouco,

financeiros para promoções e impulsionamento também foram

mas realmente comecei a me sentir conectada com todas

cruciais. Entretanto, para contornar essa situação conversei

essas pessoas, seus desafios e suas vitórias.

individualmente

com

todos

os

anfitriões

inscritos,

incentivando-os à divulgarem a programação em suas mídias.

praticamente impossível delegar a outrem sem saber o quê e
como fazer. Aprendi, aprendemos todos!

Taís Helena M. Lacerda
Compartilhando experiências do WCD
2020: O olhar de um Líder Local
Tenho

paixão

pela

cidade

que

nasci,

Piracicaba,

classificada como cidade média do interior Paulista e pertencente a
Região

Administrativa

de

Campinas.

Constitui-se

num dos

principais municípios da região, e dados do Censo indicando possuir
pouco mais de 400.000 habitantes.
Sua vocação em relação ao desenvolvimento econômico é
semelhante às demais cidades médias do estado de São Paulo,
iniciando-se pela aptidão agroexportadora, e progressivamente
alternada pela atividade industrial, e seguida da evolução do setor

Líder Local - WCD Piracicaba (Brasil)
Sua localização no estado de São Paulo e, o atual cenário que
essa região se destaca

no país, permite vislumbrar novas

oportunidades de desenvolvimento através de ações voltadas a
indústria do conhecimento e da criatividade.
É uma cidade que preserva a cultura popular, através de
suas raízes folclóricas, que se espelham na cultura caipira, cultura
essa que deve ser preservada, difundida e estimulada, para que
futuras gerações não percam de vista suas origens.
Não posso deixar de mencionar aqui que poucas são as
cidades que têm o privilégio de ter passando pelo centro da cidade,
um rio do porte e da beleza do Rio Piracicaba, criando uma forte
identidade na comunidade.

de serviços.
Como já disse sou piracicabana, atuo em ações voluntárias a
Mesmo considerando-a uma cidade beneficiada pelo
processo de industrialização ocorrido no século passado, outros
vetores da economia merecem destaque na contribuição de seu
desenvolvimento.
Na última década destaque a implantação do polo de
inovação centralizado no Parque Tecnológico de Piracicaba (PTP), e
inaugurado em 2012. Ele possui em seu Núcleo de Tecnologia
empresas voltadas a bioenergia, e também se encontram as
startups em Hubs instalados no perímetro desse parque, que
desenvolvem projetos inovadores voltados ao agronegócio, além da
presença de Parque Automotivo.

cerca de 15 anos em meu município, seja como organizadora de
eventos apoiados pela Secretaria Municipal de Turismo, como
membro de Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, ou como
docente voluntária na Escola do Legislativo de Piracicaba.
Exerci por mais de 30 anos docência no ensino superior onde
desenvolvi projetos de extensão propostos sob minha coordenação
nesse período e tendo como objetivo a transferência do conhecimento
a públicos específicos. Os projetos sempre foram baseados em
fomentar atividades que procuravam o desenvolvimento sustentável
de determinados setores do município, um deles a Economia Criativa,
um dos pilares das Novas Economias.

Iniciei voluntariamente um projeto em julho de 2009

●

O

dialeto

piracicabano,

já

com apoio do SESC de Piracicaba e outras entidades locais,

patrimônio

que

representando a cáxara de fósforo);

vem procurando fortalecer a identidade da cidade,

através de um dos eixos da Economia Criativa (EC), agregando

●

valor aos bens e serviços produzidos através da interação

(cáxara

de

forfe,

O Rio Piracicaba na construção da imagem da
cidade (peixe);

entre a tradição e a inovação, buscando valorizar o patrimônio
cultural da cidade, como uma oportunidade de um novo vetor

imaterial

●

Apoiadores oficiais que atuam na área de Assessoria e

considerado

Imprensa em eventos auxiliaram e confeccionaram o release e a
divulgação nos meios de comunicação (Engenho da Notícia,
Comunicação Integrada) e o resultado foi muito positivo, pois
os meios impressos e web de comunicação em Piracicaba
divulgaram amplamente o evento.

As cores da marca do Esporte Clube XV de
Muitas

Novembro de Piracicaba

de desenvolvimento.

●
A EC tem foco potencial individual ou coletivo de
produzir bens e serviços criativos, tangíveis ou intangíveis,
intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor

O sorriso do peixe, representando o festival de

humor gráfico, Salão Internacional de Humor de
Piracicaba.

atividades

inspiradoras

foram

propostas

envolvendo a temática criatividade seja por modelos de
negócios ou mesmo de profissionais autônomos, e acreditando
que em nova edição do WCD a inscrição de participantes tende
a crescer na cidade. Tenho certeza que o digital veio para ficar,

econômico, surgindo uma nova forma de produção de riqueza.

A segunda ação envolve o amadurecimento da criação

estaremos mais preparados, mas deixando a sugestão de um

E os princípios norteadores dessa economia são representados

de uma rede representada por conjunto de participantes

modelo híbrido para a realização das atividades propostas

pela sustentabilidade, inclusão social, diversidade cultural e

criativos (grupo de profissionais, cientistas e artistas que gera

pelos inspiradores.

inovação.

dinamismo econômico, social e cultural, especialmente em

Várias ações foram desenvolvidas desde julho de
2019, destacando duas delas.
A primeira a da criação da imagem e identidade do
grupo, hoje denominado Caxaralab (@caxaralab). Essa criação
só foi conseguida através da parceria e cooperação de
profissionais da área de Comunicação (Neurônio Adicional,
Agência de Publicidade e Cartunista Camilo Riani).

A

identidade desenvolvida procurou demonstrar símbolos que
representam a cidade:

áreas urbanas), unidos por ideias e recursos em torno do valor
no eixo patrimônio da EC.
Nos dias atuais, não tem como não falar em operar a
vida em rede. Para tanto há a necessidade de se realizar ações
voltadas a conexão. Muitas delas iniciadas nesse grupo pela
proponente desse projeto e teve início com um evento

desenvolvido em novembro de 2019 e apoiado pelo SESC
Piracicaba. Elas vêm representando pontos de conexões locais
que através de networking entre diferentes participantes do
movimento, vem surgindo oportunidades de fortalecimento e/ou
geração de novos negócios, ou mesmo o fortalecimento da
identidade da cidade.

De todas as atividades inspiradoras desenvolvidas na
cidade não posso deixar de mencionar aqui algumas delas, por
acreditar que representam o ecossistema criativo cultural de
Piracicaba, através do humor, da música, do folclore, e do
turismo.
A inspiração de Jairo Meirelles Mattos, gerenciador de
conteúdo junto a Rádio Educadora de Piracicaba AM e FM,
apoiada pelo Cartunista Erasmo Espadoto, trouxeram o humor,
símbolo da cidade de Piracicaba, desenvolvendo uma charge,
que procurou passar aos participantes do evento uma
mensagem que representasse o momento da pandemia e o
cuidado com a vida.

A apresentação de um levantamento, tendo como

Termino aqui agradecendo todos os participantes do WCD

resultado um acervo de música autoral de Piracicaba através

2020 Piracicaba e ao Líder Global pela a oportunidade que tive de

da inspiradora Pa Moreno responsável pelo Programa Sons de

estar participando permitindo disponibilizar esse material a memória

Pira e conduzido semanalmente na Rádio Educativa FM.

local desse movimento criativo global. Muito obrigada.

O Turismo sendo representado pela rota ciclística

Sobre a cidade de Piracicaba

passeando por pontos turísticos da cidade, proposta por
Gabriel Ferreira e proprietário do Bike Hotel; pelo roteiro Afro

Piracicaba é um município sediado no interior do estado de

de Piracicaba, desenvolvido pela inspiradora Julia Madeira,

São Paulo distante 162 km da capital. Consolidou-se como importante

guia de turismo e fundadora da Auá Turismo; e o folclore

área de produção de cana, em torno da qual se formou um complexo

contado através de poeminhas que resgatam as lendas

agroindustrial de açúcar e de álcool. O parque industrial é bastante

folclóricas da cidade proposta pela inspiradora jornalista

diversificado, composto por indústrias que atuam nos setores

Cyntia Rocha.

sucroalcooleiro, metalomecânica, alimentício, do papel e têxtil.

Todas essas atividades fortalecendo a identidade

Nas duas últimas décadas, o município atraiu investimentos

cultural local, e tantas outras apresentando a importância das

industriais, e tendo a instalação de grupos industriais multinacionais,

novas economias que vem surgindo, através de plantio

instituídos os Distritos Industriais Unileste e Uninorte e, junto a região

colaborativo,

a

Nordeste da cidade implantado o Parque Automotivo de Piracicaba

importância do relacionamento para o desenvolvimento de

(uma montadora de automóveis e indústrias de autopeças) e Parque

novos modelos de negócios, do papel das Tecnologias Digitais

Tecnológico.

da

economia

compartilhada,

sobre

na atualidade, do Ecossistema do Agronegócio da cidade; e
das oficinas virtuais voltada a alimentação com fins restritivos,
escrita criativa, uso de retalhos e tubos de PVC na confecção

de instrumentos musicais, sobre como surgem as inspirações,
impressão botânica, e Abayomi.

Alguns Hubs de inovação surgiram em Piracicaba com a
implantação do Parque Tecnológico, como o Hub Pulse, criado pela
Raizen, líder na produção de açúcar e etanol no país; o AgTech
Coworking, reunindo profissionais de diferentes áreas do agronegócio
e promovem ambientes de trabalhos e procura fortalecer a rede de
relacionamento e potencializar a troca de ideias e experiências.

Wagner Giovani Silva

Líder Local - WCD Joinville (Brasil)
Instagram: @wagner_giovani_silva

A Revolução Criativa Gerando Conexões e
Esperança para o Futuro
Uma coisa importante para se entender é o que move o
nosso interesse pessoal. O meu é o desafio de fazer algo inovador e
assim começou minha admiração pelo World Creativity Day em 2019
quando li uma postagem sobre o WCD no Linkedin da Maria Regina

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura

Municipal de

Joinville, Presidente COMCITI, Conselheiro na Join.Valle e no Ágora
Tech Park), Maria Regina Runze (Líder no WCD Joinville 2019) e
Wagner Giovani Silva (Líder no WCD Joinville 2020).

Runze, líder Joinville na época. A partir daquele momento nasceu
uma conexão de apoio, parceria e amizade ao movimento.

A partir desse lançamento iniciou um processo de divulgação
e convite para entidades e instituições referência da cidade, onde fui

Meu engajamento e sugestões foram tão espontâneos que
no início de 2020 a Maria Regina Runze me convidou para assumir a
liderança do WCD Joinville, foi uma surpresa incrível para mim,

pessoalmente visitar cada uma e em todas encontrei

as portas

abertas e aceitaram ser Anfitriões no WCD Joinville. Da mesma forma
os inspiradores, voluntários e patrocinadores.

muita felicidade pelo privilégio de poder organizar e engajar
pessoas e instituições para esta revolução criativa na minha cidade.

Com a mudança e a necessidade de realizar todas as
atividades em formato digital tivemos apenas algumas atividades

Nossa primeira ação foi realizar um evento de lançamento
do WCD Joinville, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, às 19
horas, no Salão Nobre da ACIJ Associação Empresarial de Joinville,
com a participação de líderes representantes de vários setores da
economia joinvilense, com seis palestrantes. São eles: Guilherme
Bertani (CEO na

Docol Metais Sanitários e Vice-Presidente na

ACIJ), Leonardo Castelo (CEO na 300 Franchising e

CEO da

Ecoville), Modesto Ferrer (Professor da UFSC), Fabiano Dell Agnolo

(Diretor Executivo SEPUD Secretaria de Planejamento Urbano e

canceladas, de 34 mantivemos 27 atividades.

A participação no Festival Criativista do WCD foi uma experiência

A realização de um evento de peso, um Webinar com o Lucas Foster, a

incrível, realizamos 6 lives no

Maria Helena Luiza, o Maurício Escobar e o Leonardo Drummond, pelo

Instagram do WCD. Após o evento

continuaram as experiências promovidas por meio do WCD, como:

●

Convidado

para

uma

Live

no

Instagram

Instituto Ânima, realizado dia 28 de maio de 2020 às 14 horas.

da

SCCriativa para compartilhar sobre a experiência
incrível no WCD Joinville 2020, dia 12/05, às 18

●

minha, florescendo e

ampliando as oportunidades e reforçando que a criatividade é um

Convidado para ser Vice-Presidente do Núcleo de

novo.

Convidado para ser Avaliador de Projetos da

Santa Catarina (Fapesc).
Convidado para ser Mentor no Programa Nascer

apoiado pelo Ágora Tech Park por meio do
Ágora.Start,

uma

iniciativa

para

estimular

o

empreendedorismo através das conexões entre
empresas, estudantes, universidades e players do
mercado de tecnologia e inovação.

●

semente de mudanças que transformou a

diferencial competitivo de muito valor, basta estar aberto e aceitar o

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de

●

são capazes de transformar a nossa vida e o World Creativity Day foi a

horas.

Tecnologia e Inovação da ACIJ.
●

Enfim, as pequenas atitudes são as que fazem grandes mudanças e

Convidado para ser Palestrante e Mentor no
Simpósio de Inovação em Saúde e Maratona de
Inovação Hackathon do Hospital de Olhos Sadalla
Amin Ghanem Edição 2020.

Djane Borba

Líder Local - WCD Guararema (Brasil)
Instagram: @djaneborba | @imaginoart

Em 2019, fui umas das Inspiradoras do World Creativity Day

Seguindo uma intuição

realizado pela articulação da REC Brasil, como artista representante
de Guararema e do Alto Tietê, com o show Matrioskas - Diálogos

Eu sabia que o que estava fazendo. Sabia que celebrar a criatividade

Femininos, elaborado em parceria com a poeta e antropóloga, Izi

em Guararema seria juntar a fome com a vontade de comer. Estava

Ferro e apoio da Secretaria de Cultura Esportes e Lazer de

disposta a buscar parceiros e servir um banquete. Tinha acabado de

Guararema. Chegamos cedo, assistimos palestras, montamos o

entregar a realização de um edital envolvendo 13 apresentações

palco, passamos o som. Hora do play. Tudo dentro da rotina. Era

musicais que movimentaram 50 artistas profissionais com média de

cantar e sair. No palco, ao lado da Izi, eu senti um frisson. Eu chamo

público de 500 a 1.000 pessoas por apresentação para a Prefeitura de

de coisa. Estava ali. Na plateia, no ambiente, nas pessoas. Eu

Guararema. Estava motivadíssima. Adoeci nas festas. Natal de 2019.

reconhecia a sensação. Nossa participação foi inesquecível. Fim.

Fiz o último show doente. Diagnóstico: caxumba. Prognóstico:

Saí do evento, mas ele não saiu de mim. Fui como voluntária e voltei

repouso absoluto e isolamento. Nesse contexto recebi o e-mail

com vontade de fazer mais, ver mais, descobrir mais.

informando que minha candidatura para o World Creativity Day 2020

O WCD Guararema 2020 virou um mantra no meu
pensamento, tomando forma enquanto eu dividia as cargas horárias
como instrutora de canto na ONG – AMAC, cantora no Billie Holiday
Tributo e CEO na Imaginoart. O ano foi surpreendente para todos os

projetos e segui pesquisando paralelamente. Pesquisando fui
descobrindo uma comunidade organizada em torno da declaração
71/284 de 2017, da ONU – Organização das Nações Unidas.
Reconhecimento necessário para a importância da Criatividade e
Evolução no mundo. Era real. O psicólogo brasileiro Lucas Foster
dirigia uma comunidade global que já estava em 50 cidades em
quatro país ao redor do mundo. Inscrevi-me na plataforma.

estava aprovada no processo de análise e seleção da Comunidade
Global WCD. Dessa forma estava credenciada oficialmente a exercer
o papel de LÍDER LOCAL. Sempre que não estava com febre, estava
estudando o conteúdo disponibilizado para 115 líderes no mundo pelo
WCD School. Sarei no final de janeiro e em 15 de março estava tudo
pronto. A primeira fase de inscrições encerrou com oito anfitriões,
três patrocinadores, vinte e oito inspiradores e onze voluntários
oficialmente inscritos.

Apoio Institucional

ambiente,

A inesperada Covid-19

cultura,

saúde,

educação

e

bem

estar,

e

profissionais de renome nacional que deram sua contribuição
Após registrar no ofício 801/2020, o World Creativity Day como

Eu sabia que através dessa oportunidade poderia mostrar os

projeto cultural a ser realizado nos dias 21 e 22 de abril em

diferenciais criativos para além das fronteiras do município,

Guararema, recebi do Prefeito Adriano Leite através de sua

unindo pessoas e projetos que conhecia aqui, no Alto Tietê, no

Secretaria Municipal de Cultura – Sra. Jussara Zatsuga e do

Brasil, em Portugal, Espanha e Nova York. Sabia que daria

Diretor de Cultura Sr. Claudio Ferraraz, não só, a confirmação

muito certo. O que eu não sabia era que uma pandemia sem

da participação dos órgãos públicos com a cessão de espaços

precedentes na história moderna, a Covid-19, tornaria

e estrutura básica; como o engajamento da Secretaria de

impossível a realização de qualquer acontecimento presencial

Educação e da Secretaria de Meio Ambiente. Com esse apoio

naquele momento. Descobri no dia 11 de março, após o

institucional firmado era possível trabalhar na preparação de

comunicado oficial do secretário geral das Nações Unidas que

uma agenda eficiente que atendesse a comunidade local

enfrentávamos uma Pandemia. Meu coração descompassou.

focada no reconhecimento da sua criatividade, um bem

Tanto trabalho, não poderia dar em nada. Segui em frente. No

imaterial inerente à população.

dia 16 de março, Lucas Foster convocou os líderes das 115
cidades de 15 países inscritos para a edição 2020 a vencer o

Anfitriões

desafio quase que inimaginável imposto pelo Coronavírus,
realizando uma edição 100% online. Também não sabia que

Os espaços públicos Anfitriões seriam a Secretaria Municipal
de Cultura, Esportes e Lazer de Guararema, o Centro Cultural
Nelson da Silva Braga, Estação Literária Profª Maria de

essa edição iria superar todas as minhas expectativas e renovar

Voluntários
Com um evento programado para acontecer simultaneamente
em oito locais diferentes, os voluntários estavam preparados
para atuar como facilitadores. Na mudança para o formato
digital eles fizeram muito mais do que isso e foram
fundamentais em todo o percurso de transformação e na
divulgação dos conteúdos. Contribuíram com a curadoria,
produziram e editaram vídeos com chamadas para o evento,
participaram ativamente das campanhas criadas pelo WCD
#brincarparacuidar e #criarparacurar, e atingiram o centro do
protagonismo em uma das Lives do Festival Criativistas, que

contou com centenas de pessoas, incluindo Lucas Foster.
A Transformação

minha crença no poder da esperança e da vontade, unidos pelo
O novo formato surgia com os acontecimentos. Foi preciso

conhecimento.

Lourdes Évora Camargo, Parque de Lazer Profª Deoclésia de
Almeida Mello, o Núcleo de Educação Ambiental Sinhô Muniz e

alimentando carinho e respeito por ela e seus cidadãos.

conversar novamente com todos inscritos. Nessas conversas

Inspiradores

percebi que os inspiradores precisavam de suporte para

a Escola da Natureza Francisca Lerário. A esses se somaram

adaptação do conteúdo, que seria necessário incluir produção

os espaços privados Megandra Empório Cultural, e o Casarão

Nossos inspiradores foram pessoas nascidas ou criadas aqui

para os vídeos, treinamento para as Lives. Recorri aos

das Artesãs de Luis Carlos.

que ganharam o mundo com seus projetos; pessoas que

voluntários, à estrutura da realização da Imaginoart, e, a Água

realizam projetos aqui de forma independente ou pelas políticas

Consultoria assumiu o posto de patrocinador local, permitindo

públicas;

que a oportunidade de conectar pessoas e realizar um trabalho

pessoas

que

vieram

para

cá

atraídas

infraestrutura e conquistas da cidade em relação ao meio

pela

em conjunto de excelência, fosse possível, ampliando os

resultados para que assim todos tivessem a oportunidade de crescer
e se desenvolver, dando à Guararema posição de merecido destaque
perante a Comunidade Global do WCD.

O acontecimento
Com a prorrogação das inscrições devido à mudança para o ambiente
online 44 inspiradores se inscreveram. De Nova York nos Estados
Unidos, Málaga na Espanha, Frankfurt na Alemanha, São Paulo,
Santos, Rio de Janeiro e Guararema no Brasil, foram produzidos
conteúdos especialmente para nossa programação, que contou com
participantes do México, Itália, Portugal, Suíça e Japão. No final, 30
inspiradores nas áreas de Arquitetura, Artes Plásticas, Arte Urbana,
Ciência,

Cinema,

Dança,

Diversidade,

Empreendedorismo,

Fotografia, Literatura, Meio Ambiente e Música. 37 videos em
formato play e 6 lives. 826 pessoas se inscreveram no site para

receberem certificados e 2.663 participaram espontaneamente
através dos links e do aplicativo. As redes dos inspiradores e as
estratégias

de

divulgação

levaram

o

conteúdo

a

impactar

diretamente a vida de 3.550 pessoas em situação de isolamento. As
campanhas

de

divulgação

somaram

8.437

pessoas

com

envolvimentos no Instagram e 23.684 envolvimentos no facebook. A
união com os outros líderes do Alto Tietê e o apoio de líderes em
Portugal, a estrutura do Chat e da equipe WCD e a relevância do
conteúdo foram o estímulo 100 horas de conteúdo que fizeram
história na cidade. Entregamos um evento que enfrentou uma
transformação em pleno curso e atingiu status mundial superior a
expectativa.

Valesca Bender

Designer de Experiências, Comunicação e Influência | Protagonismo Criativo de
Lideranças . Líder Local - WCD Guimarães e WCD Braga (Portugal)
Instagram: @valescabender

Braga, Cidade Criativa | Guimarães,
Capital Europeia da Cultura

A simplicidade de viver o presente com os olhos no futuro.
Agilidade ao comunicar, porém bem menos celeridade ao executar.
Às vezes esses tempos demoram a se encontrar e a decidir se o

A estréia das cidades de Guimarães e de Braga no World

impacto da mudança será positivo para a maioria.

Creativity Day contaram com o apoio da Câmara Municipal de
Guimarães, da Universidade do Minho e da Escola Superior de

Em Braga e Guimarães paira essa consciência social

Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

coletiva, uma espécie de sabedoria que percebe a hora certa de

(IPCA) da cidade de Barcelos.

avançar e se adaptar ao novo. Na mesma medida que evoluem e se
transformam, conseguem resguardar tudo aquilo que as construiu e

A Secretaria de Turismo de Guimarães, teve papel

as fez atravessar séculos para chegar até aqui.

fundamental no apoio do desenho da estratégia do evento que
aconteceria de forma presencial. As atividades estavam planeadas

A parceria, uma das necessidades humanas universais, está

para ocorrer em diversos pontos das duas cidade compondo uma

presente em cada ação. A cooperação para atingir um objetivo em

espécie de rota criativa, e a dar a conhecer diversos pontos

comum fez cair por terra rivalidades tão presentes diariamente entre

turísticos, artísticos, culturais, tecnológicos e empreendedores .

essas cidades. A criatividade tem esse poder!

Bibliotecas, museus, o Laboratório da Paisagem, a Casa da
Memória de Guimarães e até mesmo os dois grandes clubes de
futebol, o Sporting Clube de Braga e Vitória Sport Club de
Guimarães, estavam cotados para debutar a região do Minho no
WCD.

Além das duas cidades cooperarem entre si, receberam

apoio do IPCA da cidade de Barcelos, através das Escolas de
Tecnologia e de Turismo. Ao dinamizarem muitos contatos para
ajudar Braga e Guimarães a marcarem presença no World Creativity
Day. Ao todo foram 8 inspiradores em Braga (16 atividades) e 7

Uma das coisas mais incríveis que se pode observar em

inspiradores em Guimarães (9 atividades). Cooperar, pertencer e

Cidades Criativas é o diálogo entre o tradicional e o moderno. Existe

assim fortalecer o ecossistema de economia criativa da região norte

uma beleza darwinista cultural nessas cidades. Uma resistência na

de Portugal. Divergir e convergir, será o segredo dos portugueses?

preservação do passado e dos conhecimentos populares.

Esse possivelmente é o sistema da economia do

Não é apenas um exercício da imaginação e da

intangível mais forte de Portugal. Braga é designada pela

subjetividade. É também da prática, do reaprender, da ação

UNESCO como Cidade Criativa na categoria de Artes

que ativa o espírito empreendedor e intraempreendedor.

Midiáticas, Barcelos na categoria de Artesanato e Arte Popular,

Fernando Pessoa dizia que “viver não é necessário, o

e Amarante na categoria de Música. Sem esquecer da potência

necessário é criar”, perdoe o poeta, mas criatividade vai além

que é a cidade onde nasceu Portugal, Guimarães, Capital

de viver, é também sobreviver. Desde os primórdios, quando

Europeia da Cultura. Essa região respira criatividade! E foi toda

saímos das cavernas e vimos uma fruta rolar ladeira abaixo,

essa potência que deu forças para recomeçar tudo novo, de

imaginando e empreendendo a primeira roda. Assim fomos

novo, no primeiro World Creativity Day Digital.

aumentando sinapses, evoluindo nossos níveis de inteligência e

Regenerativa

e

Transição
A liderança criativa dos mais rebeldes nos trouxe até

Digital
A criatividade é inovação humana. Existe uma frase
famosa, que afirma que dizer sim para algo, implica no ônus de
dizer não para um monte de outras coisas. Com a criatividade,
essa frase parece não se aplicar muito bem. Ela também é a
soma de adaptações e repertórios. Quando você diz sim para
ela e decide olhar o mundo com lentes criativas, uma série de
processos fisiológicos e ecossistêmicos invadem todas as áreas
da sua vida. Quando ela está em movimento, uma abundância
de transformações acontece!
Talvez seja por isso que ainda exista muita estereotipia
sobre mágica, iluminação, dom, genialidade em torno dela.
Sabemos que ela exige disciplina. É uma tecnologia humana,
mas também holística e conectada, sempre em update, sempre

em desenvolvimento. Que tem a potência de tornar tudo
melhor. Mas a criatividade exige treino, letramento criativo e
liderança criativa.

fazer um evento que funcionava de forma presencial, se
transformar em digital em 45 dias. E nós conseguimos!
Portanto, a criatividade é também uma reação. Um divergir,
errar e convergir para as melhores hipóteses. Mas como reagir
diante de tantas adaptações ao mesmo tempo, diante desse
cenário incerto e das perdas? O protagonismo criativo fez toda
a diferença para ação de cada líder como agente de cura e
transformação.

criando.

Liderança

Só grandes lideranças regenerativas conseguiriam

aqui, mas também, a criatividade daqueles tipos que parecem
preguiçosos. Os que passam horas observando algo e de

repente operam as melhores soluções para as coisas mais
complexas. Apenas por conseguirem ter o espaço para pensar o
necessário e suficiente. Economizam energia e a potencializam
na hora da ação. Mentes abertas para um mundo novo, que
constroem coisas disruptivas e que geralmente mudam tudo.
Cada um com seu tipo de inteligência. Cada pessoa, com sua
autenticidade, cultura e potencial de transformação.
A criatividade também é uma necessidade humana de
sobrevivência. Um inconformismo para aqueles que valorizam o
nosso ativo mais precioso: o tempo. E tempo, era o que menos
tínhamos diante do susto da pandemia, desestruturando tudo o
que conhecíamos como senso de funcionamento social, familiar
e de trabalho.

O poder da colaboração, do compartilhado, nos fez
construir ilhas de conexão, ecossistemas de transformação
além fronteiras! E os pontos de convergência, e de construção
de uma comunidade em unicidade digital foram a empatia, o
empoderamento criativo e principalmente a conexão humana.
Conscientizar as lideranças, que agora, mais do que nunca, é
preciso ser exemplo e utilizar de forma prática factual a
criatividade para soluções, não só do festival em si, mas da
pandemia, da família e região onde cada líder está. Isso foi
fundamental para construção da comunidade criativistas.
Cada pessoa faz a diferença, cada pessoa importa! Foi
assim, com esse olhar humanizado e pelo ativismo da

criatividade, que mais de 1200 pessoas fizeram vídeos, lives,
edição e impactaram muito. Pessoas que muitas vezes, não
tinham tanta aderência ao digital. Nossos líderes são a
vanguarda da sociedade regenerativa, humanos 5.0 de uma
nova era!

Líderes

Criativos, e agora também

Líderes de

Transformação Digital. Obrigada por acreditarem em um mundo
pautado no desenvolvimento sustentável e em todas as
dimensões em que a sustentabilidade criativa pode chegar!
Obrigada por auxiliarem a cocriar a abundância e a
cultura criativa nas comunidades onde estão inseridos. Por
fazerem-se protagonistas em um momento em que a
inteligência criativa é tão necessária. No momento que o mundo
precisava e ainda precisa das nossas ações e vozes. O
WCD2020 vai ficar para história!

Foi o reflexo de todos os

aspectos humanos aos quais a criatividade habita. Um
organismo vivo, em constante adaptação, em rede e agora em
nuvem!

A criatividade também é uma escolha. Dizer sim a ela,
só soma e a faz com que se multiplique. Esperamos com amor,
que escolham estar conosco no World Creativity Day Digital
2021!

Coordenador Pedagógico - Escola de Líderes
Líder Nacional - WCD Portugal e Líder Local - WCD Porto (Portugal)
Instagram: @felipe.zamana | Linkedin: felipezamana

Felipe Zamana

Criar em comunidade: Perspectivas para o
futuro do World Creativity Day

Conforme observamos no World Creativity Day, criar em
comunidade exige agilidade, mas também integração em escalas
no

maiores, enfatizando as habilidades de empatia estratégica, liderança

desenvolvimento de soluções para nossa situação atual, além do seu

colaborativa e comunicação, gerando uma proposta de valor mútuo.

impacto nas novas economias emergentes que dependem dessas

Assim, a criatividade não está apenas na combinação de ideias, mas na

mudanças, como a Economia Criativa. Além disso, o relatório “The

combinação de mentes e pessoas. A mistura, a conectividade, a

Future of Jobs (2018)” do Fórum Econômico Mundial apontou que as

interação e a extrapolação de conceitos, valores e métodos nos leva a

tecnologias estão possibilitando novas formas de organizar como o valor

perceber um novo mundo de possibilidades.

A

criatividade

desempenha

um

papel

decisivo

é criado e, nesse cenário, a criatividade está entre os recursos mais
importantes para a construção do futuro.

O World Creativity Day nos proporciona um intercâmbio de
ideias e oportunidades, seja por sua comunidade geograficamente

A experiência sem precedentes da pandemia deixou clara a importância

diversificada, que fervilha com rostos de todos os cantos do mundo, ou

de entender e promover ações sobre o significado de viver globalmente

seja por sua veia cultural, que junta tudo isso em um mesmo lugar. O

interconectado, e que não existem questões e ações isoladas. Assim, o

indivíduo que participa desta metamorfose, seja ele Participante,

assunto mais importante a ensinar agora é que este mundo não

Voluntário, Anfitrião, Inspirador ou Líder Local, descobre e usufrui dessa

pertence

sobre

comunidade, e acaba por contribuir com sua própria diversidade. O

comunidade, coletivo e sociedade. A humanidade precisa ser capaz de

WCD é das pessoas, para as pessoas. É uma comunidade que acolhe e

pensar de maneira sistêmica, buscando antecipar o impacto de suas

conecta; que abraça e cuida.

apenas

a

nós,

enfatizando

a

conscientização

ações em múltiplos níveis e contextos, e a capacidade de prevenir riscos
depende do acesso ao conhecimento, à educação e ao desenvolvimento
da criatividade.

Assim, devemos nos preparar para as mudanças da melhor
maneira possível, e a comunidade do WCD deve continuar inspirando as
pessoas a criar novas visões e paradigmas para tornar este mundo um

Desta perspectiva, podemos interpretar a criatividade tanto

lugar melhor. Nosso desafio agora é continuar a atrair e convidar as

como um fenômeno individual quanto social; ao mesmo tempo em que

pessoas a mostrar que podem (e devem) contribuir com suas ideias e

se manifesta como uma ideia, ação ou produto desenvolvido por um ou

sonhos para co-criarmos o futuro.

mais indivíduos, ela precisa ser reconhecida pela sociedade ou grupo, e
a comunidade tem um papel imprescindível na construção do futuro.

Vamos juntos?

WCD Highlights 2020 © World Creativity Organization

© 2020 by World Creativity Organization
www.worldcreativityday.com
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou duplicada sem
autorização expressa do Comitê Organizador.

