02- O que é e como faço para
imaginar um FUTURO
DESEJÁVEL
Um futuro desejável é a realidade tal como você gostaria que fosse.
Parar criar FUTUROS DESEJÁVEIS você só necessita utilizar sua
fantasia e imaginação. Se o mundo fosse como você gostaria, como
seria então? Imagine que tudo é possível e que não existem limites
para os sonhos. Como você viveria? Como participaria das decisões
relacionadas à gestão de seu trabalho ou de seu país? Como seriam as
cidades? Como seriam as relações entre as pessoas, entre os países?
Como seriam as escolas? A comida? Como trataríamos os animais?
Que ações seriam tomadas pelos administradores? Como nos
relacionaríamos com a natureza? Onde e de que forma
trabalharíamos? Quantas profissões poderíamos ter e quais seriam?
Como nos divertiríamos? Como educaríamos nossos filhos e filhas?
Como seriam as famílias? Como seria nossa casa? Nossa rua? Nosso
jardim?
Não há limite para imaginar como as coisas poderiam ser e aqui na
WIKIFUTUROS há espaço para sonhar com um mundo tal como
gostaríamos que fosse. A história comprova que as realidades futuras
em grande parte acontecem a partir do que foi sonhado no passado.
Visões de futuro criadas e veiculadas em décadas passadas agiram
como matriz geradora do presente que agora vivemos: internet,
telecomunicações, computadores, arranha-céus, vida organizada ao
redor dos carros, medicina a distancia, fast food etc.
O importante é que se busquem SOLUÇÕES e não valem conceitos
abstratos ou genéricos tais como “quero um futuro no qual todos
sejam felizes e tenham direitos iguais”. A questão é o COMO, e o
importante é que os futuros criados possam ser concretos, ou seja,
possam ser visualizados, planejados, e, por que não, concretizados.
COMO IMAGINAR UM FUTURO DESEJÁVEL
• Você pode começar escolhendo um dos temas na lista a
esquerda: TEMAS DO COTIDIANO
• Em seguida, pode fazer a pergunta: “Se tudo fosse possível,
como eu gostaria que fosse o... (TEMA DO COTIDIANO
escolhido)?

• Imaginando que estás agora no futuro, você pode então
descrever o que sua imaginação criou. Para ajudar a dar forma
aos pensamentos, pense nas perguntas: O que? Quem? Como?
Quando? Para que?
• Exemplos do que se pode imaginar:
• Leis, normas, políticas e como utilizar espaços e recursos
públicos
• Uma nova profissão ou atividade (que agora não existe)
• Transformações nas maneiras de fazer (hábitos), ou de pensar
(mentalidades)
• Invenções, objetos, instrumentos, técnicas
• Novos espaços ou ambientes, ou uma utilização diferente de
espaços, ambientes ou ferramentas já existentes
Formato final do seu FUTURO DESEJÁVEL
• Um FUTURO DESEJÁVELpode ser apresentado como se
estivesse publicado em um jornal (notícias, ilustrações,
quadrinhos, publicidades, entrevistas, crônicas).
• É importante que seja sintético e claro para ser interessante e
fácil de difundir
• Você também pode criar um FUTURO DESEJÁVEL inspirado em
um MEMÓRIA sua ou de outra pessoa. Um possível caminho
consiste em imaginar, por exemplo, que seu bisneto conta uma
história que é o futuro que você imaginou.

