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INTRODUÇÃO

Assumindo um risco 

No dicionário da juventude...  

não existe a palavra “fracassar”!

Edward Bulwer-Lytton

Eu me pergunto quantas vezes essas palavras lapidares 

têm sido usadas em cerimônias de formatura todos os anos. 

Elas me remetem aos meus tempos de faculdade, quando tive 

minhas primeiras calças de flanela e o mundo à minha frente, 

sem nada a temer ou lamentar.

É claro que um dia em nossa vida tivemos essa confiança 

toda, muito embora a maioria de nós a perca à medida que o 

tempo passa. Talvez por causa do meu trabalho, eu tenha con-

servado um pouco dessa qualidade que é muito própria da 

juventude. Mas às vezes olho para trás, vejo como as coisas 

eram difíceis, e me pergunto se eu passaria por tudo de novo. 

Acho que sim.

Tinha 21 anos quando fali pela primeira vez. Como resulta-

do, dormia em algumas almofadas dessas de cadeira em meu 

“estúdio” em Kansas City e comia feijão frio direto da lata. Mas 

comecei a enxergar o meu sonho com outros olhos e passei a 

construir o meu caminho para Hollywood.

4
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Tolice? Não para um garoto. Uma pessoa mais velha talvez 

tivesse “senso comum” demais para fazê-lo. Algumas vezes eu 

me pergunto se “senso comum” não é uma outra forma de di-

zer “medo”. E “medo” não raras vezes significa fracasso.

No dicionário da juventude não existe o termo “fracassar”. 

Lembram-se da história do menino que queria desfilar com o 

pessoal do circo que estava para chegar à sua cidade? Quando 

o circo chegou, o chefe da banda precisou de um trombonista 

e o garoto se inscreveu. Ele ainda não tinha nem percorrido 

uma quadra, e os horripilantes ruídos que saíam de seu instru-

mento fizeram com que duas senhoras de idade desmaiassem 

e um cavalo saísse correndo. O chefe da banda perguntou: 

“Por que você não me disse que não sabia trocar trombone?”. 

E o menino respondeu: “Como é que eu ia saber? Eu nem ti-

nha tentado!”.

Há muitos anos, posso ter agido exatamente como esse ga-

roto. Hoje sou avô, tenho uma porção de cabelos brancos, e 

muito do que as pessoas chamam de “bom senso”. Mas, mesmo 

que eu nunca tivesse sido jovem, acho que eu seria jovem o su-

ficiente em espírito para nunca ter medo de fracassar – jovem o 

 bastante para assumir riscos e sair no desfile do circo.

Walt Disney

Animador, sonhador, pai
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Um passeio com os Imagineers 

Quando eu dava meus primeiros passos nas edições Disney, 

em 1994, comecei um projeto com a equipe do Walt Disney 

Imagineering para criar um livro que contasse a história dos 

Imagineers e proporcionasse alguns insights sobre essa inte-

ressante e misteriosa divisão da Disney. Aquela experiência 

com ares de montanha-russa resultou em uma publicação 

 muito bem-sucedida, Walt Disney Imagineering – a behind the 

 dreams look at making the magic real [Walt Disney Imaginee-

ring – uma espiada nos bastidores do sonho que faz da magia 

realidade]. (Na verdade, ainda hoje o livro está em circulação.)

Mas basta entrar num brinquedo com os Imagineers e algo 

acontece. Eu não conseguia pensar em outra coisa: havia ou-

tro livro sobre os Imagineers que precisava ser escrito para 

proporcionar aos leitores o gosto da experiência que eu tivera 

trabalhando com aquele grupo criativo.

Após uma série de encontros e conversas em nossos escri-

tórios da Disney Publishing, abordei os Imagineers mais uma 

vez e sugeri que pusessem no papel a essência e a ambiência 

do que era a cultura do Imagineering e o modo como, precisa-

mente, essa cultura lhes permitia criar a sua mágica.   

Para aumentar o desafio, pedi a eles que tivessem sempre 

em mente que o objetivo era oferecer aos leitores ensaios e 

anedotas maravilhosas que pudessem absorver e, de algum 
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modo, adaptar, para ajudá-los a levar a vida de maneira mais 

criativa.

Se você pode sonhar, pode fazer! é o resultado de nosso 

próximo experimento. Recomendo a você que leia o livro in-

teiro, porque cada página tem algo a oferecer, não importa a 

sua idade, ocupação ou visão que tenha da vida. Leia-o na or-

dem que melhor lhe convier. O importante é organizá-lo sem 

quaisquer princípios organizadores – talvez aí tenhamos o pri-

meiro indício do modo como um Imagineer vê a vida.

Mais uma dica: ao terminar de ler este divertido acervo de 

anedotas e histórias espirituosas, veja-se nestas páginas e pas-

se a aplicar as ideias aqui contidas à sua vida, esteja você em 

casa, no trabalho, ou simplesmente andando pela rua.

Wendy Lefkon

Diretor editorial das Edições Disney  

(e um Imagineer honorário)
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A fórmula é não ter fórmula

Quando se chega à criatividade, algo acontece. A criativida-

de, em seu sentido mais puro, significa mente livre para imagi-

nar qualquer possibilidade. O céu é o limite. Em seu senso mais 

puro, não há regras! Por isso, quando a nossa “equipe editorial” 

Imagineering – encarregada de produzir e publicar um livro so-

bre “como controlar e explorar o poder da criatividade do mo-

do Imagineering” – se reuniu pela primeira vez a fim de formu-

lar uma estrutura para este livro, imediatamente reconhecemos 

o dilema. A própria ideia de estabelecer uma estrutura para um 

livro sobre criatividade já se opõe à criatividade. A fórmula pa-

ra a criatividade é não ter fórmula!

Embora os Imagineers não sigam uma fórmula estabeleci-

da, quando se trata de “fazer mágica”, nós definimos nossas 

metas e estabelecemos objetivos claros antes de embarcar em 

qualquer projeto. E, uma vez que todo e qualquer esforço cria-

tivo que se possa fazer é único, nossas metas e nossos objeti-

vos, o mais das vezes, variam de projeto para projeto e de 

 desafio para desafio. Cada novo projeto vem com uma prova 

de obstáculos desconhecidos que nos forçam a pensar e a ima-

ginar de modos novos e diferentes, por vezes até mesmo im-

prováveis. Talvez essa força seja, em si, a força da criatividade. 

E não existe ardil para explorar esse poder de criatividade; não 

é o caso de controlar a imaginação, mas de deixá-la livre!

Quando os Imagineers estão plugados no poder da criativi-

dade solta, os voos livres de nossa imaginação parecem sem-
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pre nos conduzir a descobertas e subsequentes aplicações prá-

ticas (que algumas vezes nada terão de práticas, como bem 

pode ser o caso). Investidos de um misto de paixão e curiosi-

dade, não temos medo de mergulhar no desconhecido e ten-

tar algo novo e diferente por acreditarmos piamente na filoso-

fia de nosso fundador, Walt Disney, que falava da frequência 

com que “medo” queria dizer fracasso.

Muitas pessoas jamais permitem que sua capacidade criati-

va venha à tona por temor do que possa acontecer. Temem o 

fracasso. Temem se sentir tolas ou inferiores. Temem o que as 

outras pessoas possam pensar. E temem, o que é pior, não ser 

criativas! Em última instância, sucumbem a esse medo e nada 

fazem. Nada é pior do que não fazer nada!

O medo, portanto, é o pior inimigo da criatividade. É por 

isso que, sempre que temos uma sessão de brainstorming “de-

clarada e institucionalizada” entre os Imagineers, vamos a ela 

munidos da concepção de que tal coisa não é má ideia. Não 

importa quão tola ou idiota uma ideia possa parecer, todos os 

“e se” são deixados de fora. Jogamos o medo porta afora e 

abrimos bem a janela da oportunidade para termos a melhor 

visão de toda e qualquer possibilidade. Jamais protegemos 

nossos olhos do brilho de uma centelha criativa porque acre-

ditamos que ao olhar através dos olhos da imaginação algo 

pode acontecer. Nunca sabemos o que conseguimos fazer até 

começar a sonhar e a fazer. Corra o risco.    

Todo mundo pode imaginar e todo mundo pode sonhar. 

Mas é a parte do “fazer” que afugenta a maioria dos sonhado-
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res. É disso que, decidimos, deve tratar este Se você pode so-

nhar, pode fazer!

Quem melhor pode discorrer sobre essa filosofia (e mote) 

do Imagineering senão o “sonhe e assuma o comando” dos 

próprios Imagineers? A equipe responsável por este livro deci-

diu que o melhor meio de “desestruturá-lo” seria assumir um 

risco e pedir aos nossos seguidores Imagineers que produzis-

sem uma série de ensaios – não necessariamente escritos – so-

bre suas experiências e filosofias relacionadas à exploração do 

poder da criatividade. Como, precisamente, essa experiência 

os ajuda a não necessariamente sonhar mas, em última instân-

cia, a fazer? Na verdade, não poderíamos imaginar espiadela 

melhor no interior do processo criativo Imagineering do que a 

proporcionada pelos que nela estão imersos dia após dia. Quer 

seja um engenheiro, um arquiteto, um artista, um escritor, di-

retor de projeto, técnico de efeitos especiais, designer de pai-

sagens – o profissional que for –, todo e qualquer visionário 

terá uma história para contar. Assim, pedimos a eles que com-

partilhassem suas histórias sobre como é sair no desfile Imagi-

neering. E, à medida que você ler os relatos, lembre-se de que, 

quando se trata de criatividade, os Imagineers lhe dirão que 

vale tudo. Portanto, jogue seus medos pela janela, porque está 

valendo!

Os Imagineers
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Para ilustrar este livro, achamos que seria divertido criar alguns esboços do Figment 
(o dragão travesso, anfitrião do Viagem pela Imaginação, do Epcot). Entre todos 
os personagens da Disney, creio que ele seja a personificação mais viva do que 
fazemos e pretendemos representar.

Larry Nikolai

Designer de conceito sênior, Desenvolvimento criativo
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Então, o que pretendemos ao  
escrever um livro como este?

A PRIMEIRA QUESTÃO

O que, exatamente, vem a ser Imagineering?

Bem, mais do que qualquer outra coisa, é um estado de 

espírito. Uma liberdade de sonhar, de criar e, mais do que 

qualquer outra coisa, de fazer.

O termo “Imagineering” é um casamento das palavras 

“imaginação” e “engenharia”. Não apenas sonhamos grande, 

mas também construímos esses sonhos.

Nós realmente transformamos sonhos em realidade.

Em dezembro de 1952, Walt Disney escolheu a dedo um 

punhado de seus mais respeitados artistas, animadores e de-

signers. Apelidou a equipe de “Imagineers” e lhes deu a mis-

são de reinventar o tradicional parque de diversões, pondo 

em prática a ideia de um lugar puro e amistoso, onde as famí-

lias – adultos e crianças – pudessem se divertir em conjunto. 

Um lugar que pudesse se chamar “Disneylândia”. 

No meio século que se seguiu, milhares de indivíduos in-

crivelmente talentosos, oriundos de mais de uma centena de 

campos de atuação, fizeram jus ao apelido “Imagineer”.
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E de lá para cá temos sido muito bem-sucedidos.

Nossa missão é (e sempre foi) aumentar e expandir a visão 

de Disney, e continuar fazendo-a avançar em meio a todas as 

mudanças tecnológicas e culturais pelas quais o nosso mundo 

tem passado, sem perder de vista o conceito-chave de “diver-

são para a família”.

No Walt Disney Imagineering, a atual personificação da 

equipe original de Imagineers de Disney, projetamos e cons-

truímos toda e qualquer ação em cada resort da Disney pelo 

mundo afora. Nossos parques e atrações têm entretido cente-

nas de milhares de visitantes na Califórnia, na Flórida, na 

França e no Japão. No mundo inteiro, o sol jamais se põe nos 

parques da Disney.

A SEGUNDA QUESTÃO

Como conseguimos ser tão espertos?

Bem, com o passar dos anos, defrontamo-nos com alguns 

desafios espinhosos – todo tipo de desafios: desde lidar com 

figurões do governo ao relacionamento entre nós, como equi-

pe. Enfrentamos desafios técnicos, emocionais, orçamentá-

rios, de programação e, acima de tudo, a atordoante realidade 

de manter um sonho vivo em um mundo de aço e concreto, 

cheio de portas de saída, em que imperam as leis da gravidade 

e da física.
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Por vezes somos bem-sucedidos, outras vezes falhamos. 

De modo coletivo e individual, temos aprendido muito nos úl-

timos cinquenta anos. 

Será que realmente temos as respostas? Claro que não. 

Mas, ao contar as histórias aqui reunidas, talvez cada um de 

nós faça uma ou duas descobertas que continuem a nos esti-

mular quando depararmos com o nosso próximo grande de-

safio.

Seguir adiante, afinal, é o que há de mais importante.

Então, vire a página. 
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As ideias no Imagineering geralmente começam com algo tão simples quanto um rabisco ou um bilhete. E, uma vez que os Imagineers farão quase qualquer coisa para fi lar um almoço, muitas dessas ideias na verdade estão rabiscadas em guardanapos – algo recorrente que você encontrará ao longo desta jornada pelo Se você pode sonhar, pode fazer!
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As ilimitadas possibilidades e a incomensurável 
ameaça de um pedaço de papel em branco...

A desenfreada criatividade, própria da infância...
As oportunidades inesperadas que desovam ideias,

questões e respostas. Num mundo em que
sonhos se tornam realidade...
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John Horny

Designer de conceito
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A folha de papel

De tanto falarem nela, já virou quase um clichê. Mas, como 

disse George Lucas, “não evite os clichês – se são clichês é 

porque funcionam!”. Então aqui vai.

Existem duas maneiras de olhar para uma folha de pa-

pel em branco. Uma delas é vê-la como a coisa mais ame-

drontadora do mundo... Porque, quando se está diante de 

uma página em branco, você tem de fazer nela a primeira 

marca. Não importa se você é um artista, um escritor, um 

engenheiro ou um contador. Fazer essa primeira marca é o 

desafio. 

A outra maneira de olhar para o papel em branco é vê-lo 

como a maior oportunidade do mundo. E pela mesma razão, 

com uma nuance importante: que você faça a tal primeira mar-

ca no papel em branco! Você pode dar asas à sua imaginação 

em qualquer direção. Pode criar mundos inteiramente novos. 

Pode tirar algo da cartola.

Não há nenhuma dúvida de que fazer a tal primeira mar-

ca pode levar até mesmo o maior leão entre nós a pensar 

duas vezes. Será que eu não deveria ir pelo caminho mais 

seguro e dar ao chefe exatamente aquilo que acho que ele 

quer?
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