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O ato de criar um mundo é um 
ato revolucionário.

Imaginar algo diferente, melhor ou 
mais interessante é o mesmo que 
colocar o mundo que já temos em 
um estado de mudança. Alguns dos 
maiores atos revolucionários de nosso 
tempo surgiram porque alguém teve a 
coragem de imaginar algo novo.

Se for verdade que a imaginação cria 
a realidade, então podemos pensar 
em nós mesmos como alquimistas, 
capazes de transformar a sociedade 
e as culturas com nossas palavras e 
ideias. Temos o poder de curar uma 
cultura enferma com a “energia 
mágica” que emana da imaginação. 
O simples ato de documentar as ideias 
que temos é o bastante para iniciar o 
processo de mudança.

É hora de começar.

Lembre-se: você tem poderes 
inimagináveis!
 

Este livro começa com uma lista.

Você vai precisar escrever uma lista 
detalhada de tudo que o atrai — coisas 
que adora, que o fascinam, que o 
empolgam, que gosta de olhar, coisas 

“Trazemos dentro de nós as maravilhas que buscamos fora de nós.” — Sir Thomas Browne
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que coleciona. Inclua objetos, cores, 
sons, texturas, cheiros, materiais, 
alimentos, memórias, lugares e pessoas. 
Faça a lista do tamanho que quiser. Ela 
será chamada de “Banco de Dados”.
Você vai usar os itens do Banco de Dados 
como blocos de montar — da mesma 
forma que um pintor usa a tinta — para 
criar texturas e construir as fundações 
do lugar onde você vai morar. Seu 
mundo imaginário será inteiramente 
baseado em quem você é como 
indivíduo, portanto, será singular.

Quando tiver terminado o Banco de 
Dados, pode começar a preencher 
as linhas de comando. Será preciso 
consultar a lista com frequência para 
buscar materiais a serem usados quando 
estiver construindo o mundo.

Todos sonham com o lugar onde 
gostariam de viver, com o que gostariam 
de fazer com o tempo que têm e com 
um jeito de fazer as coisas serem 
melhores do que são. Alguns sonham 
com formas de melhorar o mundo, com 
como ele poderia ser. Outros, com 
maneiras completamente novas de 
organizar a sociedade, sistemas políticos 
alternativos, novas economias. Nas 
páginas deste livro, você tem permissão 
para criar a própria realidade.

“A realidade é sempre refratada através da imaginação, e é através da imaginação que 
vivemos nossas vidas.” — Steven Duncombe
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Provavelmente, você ainda tem algumas 
ideias da época em que era criança 
(quando nos permitíamos criar mundos 
imaginários o tempo todo). Tente 
se lembrar da sua infância: de que 
atividades você mais gostava? Pelo que 
era obcecado quando brincava? Se estava 
sempre andando de bicicleta, talvez tenha 
criado uma história na sua cabeça sobre 
o que fazia. Por exemplo, talvez você 
fosse um explorador em uma aventura 
importante. Use essas ideias quando 
criar seu mundo imaginário.

Enquanto cria seu mundo, saiba que 
ele não precisa fazer sentido — deixe-o 
se desenvolver sozinho. Talvez algumas 
partes sejam completamente ridículas e 
absurdas, ou estranhas e mágicas, mas 
isso é bom! Vá ao limite mais longínquo 
de sua imaginação. Mergulhe o máximo 
possível no impossível — pode ser muito 
mais interessante.

Seu mundo imaginário pode servir de 
base para seus projetos futuros (veja O que 
fazer com o seu mundo, na página 152). 
Ele pode ser a raiz do que você vai se 
tornar e de tudo o que vai criar durante a 
vida. A ideia é que ele cresça e mude com 
o tempo.

Agora você tem poderes de criação 
ilimitados!
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O problema da realidade é que é muito fácil notá-la.

Olhe ao redor. Ali está ela.

Saia ao ar livre. Há ainda mais.

Não dá para se ausentar da presença da realidade. Ela está sempre lá para 
lembrá-lo de sua existência, e tudo parece muito tangível e permanente. Muito real.

Na verdade, ela não é nem um pouco permanente. As coisas mudam o tempo todo, 
e, a longo prazo, tudo é temporário. Além disso, a ideia que temos de realidade 
tende a ser incompleta — afinal, não podemos saber tudo. E também, em geral, 
nossa concepção de realidade é imprecisa — alguns dos melhores momentos da 
vida ocorrem quando aprendemos alguma coisa e mudamos nossa maneira de 
pensar. É assim que crescemos.

Quando pensamos no futuro, essa realidade pode ser um obstáculo. Nossas ideias 
incompletas e incorretas do que é real — assim como a persistência da própria 
realidade — acabam maculando nossa imaginação com o que é mais provável 
de acontecer no mundo. As consequentes perspectivas de futuro também são 
maculadas e, em geral, não são muito diferentes da sensação que temos da 
realidade em que vivemos.

É preciso esforço e imaginação extras para deixar de lado essas visões maculadas 
e sonhar com a realidade que preferimos, sem falar em explorar os incontáveis 
futuros possíveis.

Mas por que fazer isso? É com certeza muito mais difícil.

Bem, é mais divertido. O mundo poderia ser muito melhor. Se é para imaginar o 
futuro, seria muito mais prazeroso ter a chance de evitar os erros já cometidos e 
criar algo completamente novo. Mas existe outra razão.

Utopia é uma combinação de duas palavras gregas: Ou (não) e Tópos (lugar). 
Traduzindo, utopia significa “não lugar”. É importante lembrar que, por ser um 
“não lugar”, é impossível chegar à utopia. A razão para a imaginarmos é a chance 
de estabelecer em nossas bússolas um ponto de orientação para as viagens. Sem 
utopia, ficamos perdidos — viajamos sem direção, tentando adivinhar o caminho, 
torcendo para que ele nos leve adiante. O propósito da utopia não é definir o 
destino, mas nos dar uma direção para que possamos seguir em frente.

Ao criar um mundo imaginário, o que na verdade estamos tentando fazer é definir nossa 
ideia de utopia, uma reinvenção de um mundo onde gostaríamos de viver. Para explicar 
melhor o conceito de utopia, consultei Steve Lambert, artista e codiretor do Center for 
Artistic Activism, que se compromete em fortalecer as conexões entre ativismo social e 
prática artística.
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Escolha o formato de registro que acha melhor 
(escrita, desenho, colagem ou uma combinação de 
dois ou mais formatos).

As linhas de comando iniciais são concebidas para 
servir de aquecimento, mas sinta-se à vontade para 
pular algumas páginas. Vá direto para as seções que 
achar mais interessantes.

Todas as linhas de comando estão abertas a 
interpretações. Elas existem para incitar a 
imaginação, mas não são obrigatórias.

Sinta-se à vontade para mudar ou ignorar as linhas 
de comando que não fazem sentido para você. 
Use apenas o que serve para o seu mundo e sua 
personalidade. Por exemplo, talvez você não queira 
criar um manifesto, pode preferir criar personagens.

Se ficar obcecado ou gostar muito de determinada 
parte da criação do mundo, concentre sua energia 
nela. Isso pode levar a algum lugar interessante.

Se desejar extrapolar o espaço do livro e passar para 
uma área maior, pegue uma cartolina ou alguns 
papéis colados uns aos outros com fita adesiva.

Use apenas o que está disponível. Por exemplo, dê 
uma olhada na caixa de itens recicláveis e procure 
pedaços de madeira na garagem, um pouco de lã de 
um suéter meio surrado e dê nova finalidade àquela 
caixa de sapatos velha.

x



Dê uma volta pelo bairro onde mora. Preste atenção no que atrai seu 
interesse (como árvores e prédios). Use isso como base para coisas 
em seu mundo, mas modifique-as um pouco. Transforme-as em itens 
mágicos.

Faça uma longa caminhada. Ande por pelo menos uma hora. Deixe 
seu inconsciente realizar o trabalho por você. Deixe que ele faça um 
brainstorming enquanto você caminha. Permaneça aberto e receptivo, 
mas não pense muito sobre as ideias que tiver. Permita que venham 
quando estiverem prontas. Não as julgue quando surgirem. Apenas 
escreva (ou desenhe). Separe um tempo para fazer caminhadas longas 
com frequência.

Imagine alternativas para a vida que está levando. Aonde gostaria 
de ir? Onde gostaria de morar/explorar? O que gostaria de se tornar? 
O que o deixa tão empolgado que mal consegue dormir? O que você 
vê que ninguém mais consegue ver? O que faria se tempo/dinheiro/
circunstância não fosse um problema? O que o deixa irritado, no 
mundo em que vive?

Esta seção contém alguns métodos para ajudar na criação do seu 

mundo. Escolha o que quiser. Use o que parecer melhor para você!
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Dê um tempo na tecnologia. Deixe a mente descansar para permitir o 
surgimento de novas ideias.

Leve este livro para qualquer lugar aonde você for. As ideias aparecem 
quando menos se espera (e quase sempre à noite). Prenda um lápis ao livro 
para poder anotá-las assim que surgirem.

Seu mundo pode ser vivo e animado. Você pode querer usar as coisas do 
mundo onde vive (ou de outras culturas) como base para suas ideias. Por 
exemplo, os filmes de Hayao Miyazaki refletem o sistema de crenças do 
xintoísmo japonês. Por ser uma religião animista, o xintoísmo vê deuses 
e espíritos em tudo, enfatizando a harmonia com o mundo natural. Os 
espíritos são visíveis a todos que estejam abertos a vê-los (quase sempre 
crianças) e assumem uma variedade de formas. Por exemplo: susuwataris 
de poeira que vão sujar sua casa quando você estiver distraído. Qual a 
aparência de um espírito da madeira? E um espírito do rio? Ou do papel? 
Por que eles lhe fariam uma visita?

Você está convidado a construir modelos de algumas coisas em seu mundo 
imaginário. Veja a página 153.

Se tiver problema para sair da estaca zero, é bom escolher um lugar que já 
existe, com o qual esteja familiarizado, e usá-lo como base para começar. 
Desenhe um mapa desse local, depois vá mudando algumas coisas, de 
modo que reflita seus gostos e desejos.

Tenha seus livros favoritos por perto, quando estiver pensando. Você pode 
pegar EMPRESTADAS e ROUBAR ideias deles para se inspirar na hora de 
construir seu mundo. Não precisa copiar as ideias, basta escolher algumas 
e mudá-las um pouquinho.

Use o sorteio descrito na página 138 para ajudá-lo a criar objetos, 
aparelhos e estruturas.

Se tiver um bloqueio, volte ao Banco de Dados, a fonte de todas as coisas 
que o inspiram. Nessa lista, você pode encontrar o espírito do mundo que 
está criando. Comece com o que conhece melhor, depois passe para coisas 
experimentais.

Não tenha medo de tentar coisas novas. Você não precisa gostar de tudo o 
que faz — basta experimentar e ver o que acontece. Pode apagar ou revisar 
as partes de que não gosta. Dá para tentar usar um tipo de estrutura para 
sua casa e, se não gostar, depois você transforma em outra coisa.

No fim do livro, há uma lista de variáveis (coisas que você pode acrescentar 
ao seu mundo) que inclui tipos diferentes de construções, climas etc. Você 
pode usar essa lista para ter ideias sobre o que acrescentar ao mundo. E 
também pode escolher algo aleatoriamente da lista, se quiser.
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Algumas das melhores ideias podem 
surgir da brincadeira com experiências 
mentais. Isso ocorre quando o ato de 
se perguntar alguma coisa e depois 
responder gera uma imensa gama de 
ideias sobre as quais você não teria 
pensado sem esse esforço. A questão 
pode levá-lo a seguir caminhos 
inesperados.

É possível usar as experiências mentais 
na criação do mundo imaginário. Elas 
podem ser particularmente úteis quando 
você estiver sem ideias. Por exemplo: e se 
os personagens do seu mundo tivessem 
que construir as próprias casas usando 
apenas o que pudessem encontrar? Como 
elas seriam?

Eis mais algumas perguntas que você 
pode querer fazer:

E se esses personagens pudessem 
ver apenas algumas cores? Como isso 
afetaria o mundo deles?
E se determinados objetos fossem muito 
pequenos?
Ou muito grandes?
E se a única cor que existisse em seu 
mundo fosse o azul?
E se o mundo fosse vertical?
E se alguns prédios fossem feitos de gelo?
E se o mundo estivesse flutuando?
Ou suspenso?
E se alguns dos objetos cotidianos fossem 
mágicos?
E se as pessoas pudessem vestir a própria 
casa?
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O Efeito Éfacedalas acontece quando você pega uma coisa familiar e, 
basicamente, segura um espelho imaginário na frente dela, mudando a 
perspectiva — pegar o que é familiar e mudá-lo um pouquinho, para torná-lo 
não familiar, estranho. O termo foi criado por Charles Dickens, quando ele 
entrou em uma cafeteria e percebeu que as palavras “Sala de café”, pintadas 
na vitrine, eram lidas ao contrário de dentro da loja. Isso tinha o efeito de 
transformar o espaço familiar em algo novo e estranho: um lugar com uma 
linguagem que ele não compreendia.

“‘Sala de café’ pintado na porta de vidro, como foi visto por Dickens de 
dentro da loja, durante um dia escuro em Londres (...) é usado por Chesterton 
para denotar o estranhamento causado quando coisas que se tornaram 
banais são vistas de repente a partir de um novo ângulo.” — J.R.R. Tolkien
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(Dá para experimentar esse efeito escrevendo uma palavra familiar 
repetidas vezes até não a reconhecer e ela não fazer mais sentido.)

Podemos usar essa técnica ao criar nosso mundo imaginário, basta 
alterar um pouquinho os lugares e os espaços com os quais estamos 
familiarizados e acrescentar a eles algo estranho ou inesperado. Pense 
em adicionar algo misterioso ou intrigante a uma cena. E se existisse 
uma portinha minúscula no tronco da árvore que você mais gosta? E 
se a página de um de seus livros estivesse escrita em código? E se sua 
cozinha tivesse uma porta falsa que ninguém nunca tivesse notado? 
Para onde ela levaria? E se um espelho refletisse uma cena diferente 
do esperado? Tente também criar anagramas com nomes de lugares 
familiares para inventar nomes novos para alguns locais em seu 
mundo. Um anagrama é uma palavra formada quando reordenamos as 
letras de uma palavra que já existe.
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“Não a dobre, não a dilua, não tente tornar isso lógico, não edite a própria alma de 
acordo com a moda. Em vez disso, siga suas obsessões mais intensas sem piedade.”
— Franz Kafka*

Essas poucas páginas serão os blocos de montar para a criação do seu mundo. Você 
vai voltar a elas com frequência, então pode preferir marcá-las para que seja mais 
fácil encontrá-las.

Em que tipo de mundo você gostaria de se refugiar?

Liste algumas coisas de que gosta e de que não gosta no mundo em que vive.

Liste algumas coisas de que gosta e de que não gosta em diferentes épocas da 
história, caso se lembre de alguma.

O que deixa você deslumbrado? Inclua tudo que o fascina.

Escreva as coisas de que gosta em cada categoria. Se precisar de mais espaço, use a 
seção de notas na parte final do livro.

Livros
Filmes
Música
Cores
Materiais/Texturas
Cheiros
Sons
Paisagens
Clima/Tempo

Períodos de tempo/Épocas
Lugares/Espaços
Animais
Artistas
Vestuário
Pessoas
Objetos
Brincadeiras/Brinquedos/Diversões

*Em geral atribuído a Franz Kafka, o trecho é de autoria de Anne Rice, e foi publicado no prefácio do 
livro Metamorphosis, in the Penal Colony, and Other Stories, de Kafka, publicado em 1995. (N. do E.)
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(De onde você é? De onde vem a sua família?)

Liste coisas de sua história com as quais se identifica e que o tornam único 
(casos, artefatos, memórias, personagens etc.)
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Reúna e crie uma página de texturas.
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Reúna imagens de coisas que o deixam deslumbrado/emocionado (use um 
diário, o Pinterest etc.).

xx



Liste todas as suas características que considera singulares ou diferentes.

Acrescente qualquer outra coisa que você gostaria de ter na lista de tudo que o 
inspira.
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Vou pressupor que, se você está usando este livro, é porque 
gostaria de uma ajudinha para iniciar/criar seu mundo 
imaginário. Então, desculpe-me por impor algumas ideias, elas 
podem não ser apropriadas ao mundo que você está tentando 
criar. Algumas são emprestadas de outros mundos imaginários, 
algumas são do meu mesmo. Pense nos exercícios iniciais como 
um aquecimento, um ponto de partida, se preferir. Eles oferecem 
a chance de ver melhor as áreas que gostaria de desenvolver e as 
partes com as quais ficará obcecado.
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“Nada acontece sem antes ser sonhado.” — Carl Sandburg 1
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