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Você imagina que o futuro está expandindo ou “encolhendo”? Geoff Mulgan
propõe a ideia de que vivemos uma crise quase invisível, um déficit de
imaginação social. Estamos falhando, como sociedade, em visualizar futuros
não apenas possíveis como desejáveis. Com a internet, as fronteiras do
conhecimento estão disponíveis para todos e milhões têm chance de
inventar e criar. Se imaginação significa “a capacidade de formar imagens
ou conceitos de objetos ou situações inexistentes ou não diretamente
vivenciadas", poderíamos esperar que ela tivesse sido amplamente
expandida com as possibilidades das novas tecnologias, da colaboração e
da globalização. No entanto, isso não está alimentando nossa confiança em
relação ao futuro.
Como a imaginação influencia a mudança social é o tema do próximo evento
do KES, que traz o empreendedor social como palestrante. “Nosso desafio é
imaginar soluções para os novos problemas que nos cercam, que vão da
pobreza psicológica à insegurança econômica, da vulnerabilidade ecológica
à desinformação digital.”
Que métodos podem encorajar e acelerar a imaginação social? O que
podemos aprender com grupos, redes e equipes que trabalham a partir
dela? O especialista traz reflexões e hipóteses sobre como imaginar
alternativas positivas. Ele acredita que a falta de projeções que tragam
futuros desejáveis, mas plausíveis, explica de certa forma o mal-estar tão
presente em nosso tempo.
Há quem se agarre ao passado com nostalgia de uma época melhor, quem
faça uma defesa temerosa do presente ou ainda os que olham para o futuro
apenas pelo viés da tecnologia. O convite de Mulgan é para abrir espaço
para a imaginação social criativa. Em sua apresentação, ele mostra
caminhos possíveis para preencher essa lacuna e beneficiar de
comunidades a organizações.
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Geoff Mulgan é professor de Inteligência Coletiva, Políticas Públicas e
Inovação Social na University College London (UCL). Trabalhou na Nesta,
fundação de inovação do Reino Unido, e em diferentes funções no governo.
Foi conselheiro dos primeiros-ministros Tony Blair e Gordon Brown.
Atualmente, é fellow no programa UNTITLED do Demos Helsinki, que
conecta organizações interessadas em um pensamento mais criativo sobre
o futuro.
Co-presidiu um grupo do Fórum Econômico Mundial de inovação e
empreendedorismo. Muitas de suas ideias são usadas por governos,
empresas e pela sociedade civil, como as que tratam de regulamentação
antecipatória, experimentalismo, impacto social, inovação aberta e
estratégias para a economia criativa.
Future Economy, Felicidade e Educação estão entre os temas das palestras
que ministra. Mulgan também é autor de vários livros, traduzidos em
diversas línguas, entre eles Big Mind: How Collective Intelligence Can
Change Our World, ‘Good and Bad Power’ e Social Innovation: How
Societies Find the Power to Change.
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