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RESUMO

A instituição de novas práticas sociais, legitimadas por interesses comunitários de
viver a cidade, perpassa pelo resgate dos princípios humanos de alteridade na
exigência de perceber o espaço concebido (dado), o que significa imaginar o espaço
nas possibilidades de outras formas de sociedade. A escola como lugar político de
crítica das realidades vividas, pode potencializar o imaginário, não apenas na
dimensão de um mundo “fantástico” de utopias “impossíveis”, como também, na
reinvenção da realidade pelas brechas das estruturas dominantes na produção do
espaço. O objetivo desta pesquisa consiste investigar o fenômeno das tessituras da
imaginação/realidade como projeção dos lugares no espaço e as potencialidades no
jogo-simulador Kimera: cidades imaginárias, através do entendimento que os
meninos e meninas da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha poderam trazer
sobre o espaço concebido, vivido e percebido, a partir do lugar constitutivo das suas
relações sociais. A metodologia utilizada é qualitativa com abordagem da
observação participante, a partir do ambiente proporcionado pelas práticas
cotidianas sociais e seus desdobramentos no jogo-simulador Kimera; essas serão
focalizadas, em três temas epistêmicos essenciais: ação transformadora, produção
de conhecimentos e participação. Como instrumentos complementares, a utilização
da fenomenologia bachelardiana, com o objetivo de identificar as ações dos sujeitos
em suas práticas sociais e coletivas, como compreensão das pluralizações da
projeção imaginada no espaço concebido, vivido e percebido. Para atingir o objetivo
proposto é necessário elucidar que a pretensão do objeto de pesquisa foi o de
estabelecer o alinhamento entre as categorias teóricas do Imaginário e do Espaço
aos pressupostos metodológicos percorridos, mas sem o desejo de querer esgotálos. Contudo, é necessário pontuar que os conceitos e concepções desta
fundamentação foram aplicados a partir dos diálogos entre o pesquisador, os
sujeitos da pesquisa e os autores. Como interlocutores teóricos, cito: Durand (1982,
2002, 2011), Bachelard (1994, 2009, 2012), Freud (1996, 2010), Lefebvre (2006,
2008a, 2008b), Santos (2008, 2010, 2012), Certeau (1994), Hetkowski (2009, 2010,
2012), Lima Jr (2005, 2006), Levy (1998,1999), dentre outros. As possibilidades
instituintes do Kimera são de fundamental importância na investigação do fenômeno
das tessituras imaginação/realidade, identificadas nas categorias de sobreposição,
ambivalência e semelhança, nos processos que permeiam o entendimento do
espaço dos sujeitos desta pesquisa.

Palavras-Chave: Imaginário, Imaginação, Espaço, Trajeto Antropológico, Jogosimulador Kimera.

ABSTRACT

The institution of new social practices, legitimized by community interests to live the
city, runs through the redemption of the principles of human otherness in demanding
realize the designed space (given), which means the space to imagine the
possibilities of other forms of society. The school as a place of political critique of
lived experiences can enhance the imagery, not only in the dimension of a world
"fantastic" utopias "impossible", but also the reinvention of reality through the cracks
of the dominant structures in the production of space. The goal of this research is to
investigate the phenomenon of tessitura imagination / reality as a projection of the
places in space and potential in-game simulator Kimera: Imaginary Cities, by
understanding that boys and girls of the Municipal School of Franca Álvaro Rocha
may bring about space conceived, perceived and lived, from the place of
incorporation
of
its
social
relations.The
methodology
used
is
qualitative approach with participant observation, from the environment provided by
everyday practices
and
their
social
consequences in
the
gamesimulator Kimera, these will be focused on three essential epistemic themes:
transforming action, knowledge production and participation. As complementary
instruments, the use of Bachelard's phenomenology, with the aim of identifying the
actions of individuals in their social practices and collective understanding of how
pluralizations projection imagined space designed, realized and lived. To reach that
goal it is necessary to clarify that the intention of the research object was to establish
the alignment between the theoretical categories of the Imaginary Space and the
methodological assumptions traveled, but without the desire to want to exhaust
them. However, it is necessary to point out that the concepts and ideas that
reasoning would be applied from the dialogue between researchers, research
subjects and authors. As theoretical interlocutors, quote: Durand (1982, 2002, 2011),
Bachelard (1994, 2009, 2012), Freud (1996, 2010), Lefebvre (2006, 2008a, 2008b),
Santos (2008, 2010, 2012), Certeau (1994), Hetkowski (2009, 2010, 2012), Lima Jr
(2005, 2006), Levy (1998,1999), among others. The possibilities of
instituting Kimera are of fundamental importance in the investigation of the
phenomenon of tessitura imagination / reality, identified in overlapping categories,
ambivalence and likeness, the processes that underlie the understanding of the
space of the subjects of this research.
Keywords: Imaginary Imagination Space, Path Anthropological Game-simulator
Kimera.

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 – EQUIPE DO PROJETO KIMERA
FIGURA 2 – PROJETO KIMERA
FIGURA 3 – PROCESSO COLABORATIVO DO PROJETO KIMERA
FIGURA 4 – PERSONAGENS DO JOGO SIMULADOR KIMERA
FIGURA 5 – FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO DA FRANCA ROCHA
FIGURA 6 – DA UNEB À ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO DA FRANCA ROCHA

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..................................................................................................

12

2. A ANTROPOLOGIA IMAGINÁRIA DE GILBERT DURAND...........................

26

2.1. IMAGINÁRIO, OS JARDINS DA IMAGINAÇÃO............................................

26

2.2. BASES EPISTEMOLÓGICAS DO IMAGINÁRIO DURANDIANO.................

31

2.3. ICONOCLASMO E AS RESISTÊNCIAS DO IMAGINÁRIO...........................

34

2.4. OS REGIMES MÍTICOS DIURNOS E NOTURNOS......................................

41

2.5. A DINÂMICA DO IMAGINÁRIO NO TRAJETO ANTROPOLÓGICO.............

43

3. ENTENDIMENTO DO ESPAÇO.......................................................................

47

3.1. O SUJEITO E O ENTENDIMENTO DO ESPAÇO.........................................

48

3.2. O ESPAÇO SOCIAL NO ESPAÇO GEOGRÁFICO: AS CONJUNÇÕESDISJUNÇÕES NOS ESPAÇOS BANAIS..............................................................

54

3.3. TIC, ESCOLA, JOGO, LUDICIDADE, IMAGINAÇÃO: PRÁTICAS SOCIAIS
DO ESPAÇO.........................................................................................................

62

3.3.1. A potencialidade das TIC no espaço da escola..........................................

62

3.3.2. O espaço do jogo e o imaginário na experiência lúdica da criança............

65

3.3.3. O jogo digital e as potencialidades na escola.............................................

70

4. PRÁTICAS SOCIAIS DO ESPAÇO E AS TESSITURAS DO VIVIDO E DO
IMAGINADO..........................................................................................................

74

5. MEDOTODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS...............................................

82

5.1. UMA PESQUISA QUALITATIVA PARTICIPANTE........................................

83

5.2. COLABORAÇÃO E SOLIDARIEDADE NA ABORDAGEM PARTICIPANTE

85

5.3. DESCRIÇÃO DE UMA PESQUISA PARTICIPANTE COLABORATIVA.......

86

5.4. A FENOMENOLOGIA COMO DESDOBRAMENTO DA PESQUISA
PARTICIPANTE....................................................................................................

91

5.5. DESCREVENDO TRILHAS E TRAJETOS DOS CAMINHANTES................

94

6. PROPOSIÇÕES IMAGINÁRIAS E AS VIAS DO REAL.................................

106

REFERÊNCIAS
APÊNDICE
ANEXO

14

INTRODUÇÃO

Espaço: a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar
Enterprise. Prosseguindo em sua missão de explorar novos mundos,
procurando novas formas de vida e novas civilizações, para
audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve.
Star Trek: The Next Generation

O universo ficcional de Star Trek1 traz em sua mitologia um imaginal2, um
modo de pensar nas alternativas de um devir, nas possibilidades de um mundo
impossível imaginado como alternativa de sociedades futuras, nascidas dos sonhos
idealizados de um lugar que pudesse ser diferente da realidade culturalmente
imposta pelas tramas do cotidiano da vida ordinária. Quantos fãs da série, “velhos” e
“novos”, não se imaginaram sentados na poltrona de comando da USS Enterprise no
papel do capitão Kirk, ou ainda, nas tentativas frustradas de imitar a saudação
vulcana do lendário Sr. Spok3. Star Trek exerce sobre seu telespectador (ou leitor) o
fascínio das estrelas, instiga-nos sobre a possibilidade de vida em outros planetas,
ou questões mais profundas da existência como a criação do universo e do ser
humano.
Lealdade, totalitarismo, imperialismo, economia, direitos civis, segregações
étnicas, de gênero e religiosa, assim como também, a “futurologia” das tecnologias
(im)possíveis, foram/ são temáticas, constantemente, tratadas no cotidiano das
1

Star Trek (Jornada nas Estrelas) é uma franquia de ficção científica norte-americana, criada por
Gene Roddenberry em 1966, que mostra as aventuras de humanos e alienígenas da Frota Estelar do
século XXIV - uma armada pacífica que serve a Federação Unida dos Planetas (alusão a uma utopia
sobre as Nações Unidas) – abordo da nave interestelar Enterprise com o objetivo de explorar os
confins do espaço. Foram seis séries televisivas (716 episódios produzidos em 30 temporadas de
televisão) e onze filmes (o último em 2009 e o próximo a ser lançado em 2013). O sucesso da
franquia criou outros spin-offs como livros, quadrinhos, jogos, brinquedos, games, além de um museu
e do batismo do primeiro ônibus espacial da NASA chamado de Enterprise. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Trek> Acesso em: 08 out. 2012.
2
Lugar imaginado que mistura elementos realísticos/ ficcionais, um híbrido. CORBIN, Henry. Mundus
Imaginalis: lo imaginario y lo imaginal. In.: Axis mundi n. 4. Ávila: Arenas de San Pedro, 1995.
3
Spock (Leonard Nimoy), nascido no planeta Vulcano, é o oficial de ciência e o segundo no comando
da USS Enterprise. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Spock> Acesso em: 08 out. 2012.
3

Spock (Leonard Nimoy), nascido no planeta Vulcano, é o oficial de ciência e o segundo no comando
da USS Enterprise. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Spock> Acesso em: 08 out. 2012.
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aventuras

espaciais dos personagens, trazendo

narrativas para

além

da

complexidade científica do universo de Star Trek. Um exemplo disso, é que desde a
década de sessenta, questões sobre diversidade cultural são discutidas nas séries e
nos filmes. A própria tripulação da USS Enterprise é formada por essa diversidade:
um piloto japonês, um navegador russo, uma oficial de comunicação afro-americana
- tenente Uhura e o capitão Kirk protagonizaram em 1966 o primeiro beijo inter-racial
da TV norte-americana, além dos “alienígenas” oriundos dos astros que compõem a
Federação Unida dos Planetas.
A essência de Star Trek é o conhecimento: Ex Astris, Scientia4 (Das estrelas,
conhecimento). É a busca pelo conhecimento que, ideologicamente, perpassa o
espírito dos personagens que viajam a bordo da USS Enterprise. “Desde o começo,
a filosofia, ou o „amor pela sabedoria‟, via as estrelas que é a metáfora para a
jornada do conhecimento” (EBERL; DECKER, 2010, p.13). No universo das
aventuras de Start Trek existe uma diversidade de campos do conhecimento ciência, política, filosofia, lógica, linguagem, cultura, psicologia, ética – e em grande
dose, a mística – busca pela espiritualidade e pelos fenômenos pouco
compreendidos do universo e da natureza humana (EBERL; DECKER, 2010). É nas
intersecções, sentido rizomático5, entre o conhecimento e a mística que nasce o mito
de Star Trek e de todo um imaginal que se perpetua e se recria a partir das
instâncias imaginárias da dimensão humana.

De cult a mainstream, o épico Star Trek (Jornada nas Estrelas)
foi onde nenhuma obra de dramaturgia jamais esteve, para
tornar-se o mais popular dos mundos imaginários já
concebidos.
O mesmo inquieto e inexorável espírito de exploração que
instiga as viagens da nave estelar Enterprise é também a força
impulsora em toda a história humana. (EBERL; DECKER,
2010, contracapa).

Todo imaginal emerge das instâncias psíquicas do humano; uma parte se
perde nas tramas do inconsciente e a outra produz imagens (imaginação) que se
4

Lema da Academia da Frota Estelar no universo de Star Trek, inspirado no lema da missão Apollo
13: Ex luna, scientia (Da lua, conhecimento). (EBERL; DECKER, 2010, p.13).
5
Ver página 37. DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1.
São Paulo: Editora 34, 1995.
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institui como simbólico estruturado por meio da linguagem e outras formas de
comunicação, nos modos de dizer do sujeito, que por sua vez, está transversalizado
na cultura, trazendo com ela, toda uma construção, historicamente, constituída (e
em constituição) em tempos e lugares próprios.
Para Bachelard (2009), a imaginação é forma de apreensão e recriação da
realidade entendida como “matéria imaginada”; são pelas tessituras poéticas do
pensamento que emergem as forças imaginativas que irão impulsionar a criação da
realidade, fazendo do imaginário uma via do real6.
Para Durand (1982, 2002, 2011) o imaginário é aquilo que é próprio do
homem, matéria prima de todo arcabouço do desenvolvimento humano, a centelha
que incendeia toda possibilidade do pensar. Um lugar de “entre saberes” por onde
percorrem as instâncias da visão não perceptiva, dos sonhos, dos devaneios e das
sensações (amorfo), que se transformam em estruturas simbólicas (pensamentos,
ideias, produtos, criações, etc.), que por sua vez se instituem como elementos que
compõem nosso modo de ser.
Teixeira e Araújo (2009) destacam que o lugar de “entre saberes” do
imaginário durandiano é um “incontornável” - o inevitável que não se pode ignorar –
uma instância chamada de “museu”, de onde todas as imagens passadas, possíveis,
produzidas e a produzir, nos diferentes modos da sua produção, se apresentam
desde as reminiscências arcaicas do arquétipo na instituição do homo sapiens.
Para Durand (2011) as imagens arquetípicas se estruturam pelos mitos e ritos
como um conjunto complexo de imagens simbólicas dos processos históricos
estabelecidos nas diversas passagens arcaicas da cultura (filogênese), assim como,
os trans-históricos - da ordem do indivíduo (ontogênese) - que estão por detrás de
todas as manifestações civilizatórias. Para o autor, os mitos e ritos são a base das
estruturas antropológicas do imaginário (DURAND, 2002) que formam o “capital
pensado” do homo sapiens para explicar o simbolismo como eixo relacional
subjetividade/objetividade.

6

Bachelard (2009) explora a ideia da “matéria imaginada” como impulso de (re)criação do real
utilizando o método fenomenológico - de como as memórias sobre o real vivido se misturam com os
devaneios dos sonhos noturnos (inconsciente) e diurnos (sonhar acordado) (p.1-26) – e a psicanálise
- que “[...] explora essas seminoites. Nessas seminoites o nosso ser ainda está ali, arrastando dramas
humanos, todo o peso das vidas mal feitas.” (BACHELARD, 2009, p.139).
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É neste eixo relacional que se institui o “trajeto antropológico”, onde os mitos
e ritos, assim como todas as outras formas de conhecimento e saberes, assumem
as formas simbólicas das imagens e da linguagem, por onde os nossos medos e
angústias encontram a possibilidade “da negação do nada, do tempo e da morte”
(DURAND, 1982, p.121).
Ao nos conduzir pela teoria das antropologias do imaginário, o autor destaca
que o modo de enfretamento da crueza do tempo e da morte se dá pela função de
eufemização do “trajeto antropológico”. A imaginação produz imagens simbólicas 7
que permite ao homem (na singularização da produção de sentido) a “desalienação
dos objectos que a divertem, como os sonhos e os delírios que a pervertem e a
engolem nos desejos tomados por realidade” (DURAND, 2002, p.39).
É pelo simbólico que a “realidade” de Star Trek se constitui como dimensão
imaginal nas tessituras da imaginação/realidade8 do sujeito que se instituem pelas
categorias

de

sobreposição,

ambivalência

e

semelhança,

em

posições

complementares (simultaneidades), mas às vezes, opostas (contradição), criando
um universo de significações que se transversalizam num trajeto permanente de ir e
vir

com

os

modos

de

funcionamento

social

da

cultura.

As

tessituras

imaginação/realidade potencializam o pluralismo, em contraposição ao dualismo,
pela via do entendimento, por meio de infinitas fontes e modos de comunicação do
sujeito, observando as categorias de sobreposição, ambivalência e semelhança.
Neste contexto, o pluralismo forma um anfibólio, um ambíguo ao compartilhar
com seu oposto uma qualidade comum, que rompe com a dualidade imaginaçãorealidade – o “claro” e o “escuro” estão em oposição - para se constituir pelas
tessituras imaginação/realidade – o “claro” e o “escuro” são complementares no ciclo
do “dia”, num pluralismo imaginal complexo, apresentado nas narrativas do mito
“disseminatório” durandinano como linguagem dramatizada - descrições parciais dos
processos míticos.

7

Sempre há o que escapa do simbólico na produção de imagens, mas que, de algum modo, mesmo
o que escapa na dimensão psíquica do sujeito, faz parte das construções imaginais no “sonhar
acordado” (BACHELARD, 2009), contudo, é pelo simbólico que ocorre a intenção (uma consciência)
de criação de um universo paralelo que nos permite fugir da crueza e sofrimento do mundo vivido
(eufemização).
8
Aqui, e ao longo de toda a dissertação, a realidade é entendida como práticas cotidianas do sujeito
na sociedade, na qual está inserida, a dimensão imaginária como real de todo sujeito, caracterizando
essa instância, como parte constitutiva da realidade.
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Como Freud (1996) já observara, a própria natureza psíquica do humano já
traz elementos, aparentemente contraditórios – a exemplo do “bem” e do “mal”,
porém, complementares, na dimensão pluralizada no modo de funcionamento do
sujeito; “[...] o herói depende do monstro ou do dragão para transformar-se num
herói” [...] “Na afetividade (Freud), como em qualquer projeção imaginária, há uma
conivência dos contrários, uma cumplicidade onde um elemento existe pelo outro”.
(DURAND, 2011, p. 83).
Ainda neste contexto, o entendimento, relativo ao processo de produção de
sentido pelo sujeito (singularização) nas tessituras imaginação/realidade, pode ser
revelado, como projeção simbólica pela linguagem, que para Vygotsky, “[...] referese ao significado da palavra para cada indivíduo, composto por relações que dizem
respeito ao contexto de uso das palavras e às vivências afetivas do indivíduo”
(VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1995, p.50), ou ainda nos processos autobiográficos,
quando pela “experiência produtora do texto” o sujeito “se torna o narrador e define o
lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento”
(CERTEAU, 1994, p.63).
Nas muitas faces que se configuram a dinâmica psíquica do sujeito, a
sobreposição, ambivalência e semelhança, aparecem, com certa permanência,
(DURAND,

2011,

2002),

como

categorias

substantivas

nas

tessituras

imaginação/realidade. Estas possibilitam compreensões sobre a dinâmica das
pluralizações do sujeito, nos modos constitutivos de ser e pelo entendimento das
práticas cotidianas do espaço concebido, vivido e percebido (LEFEBVRE, 2008b,
2006), como veremos nos capítulos seguintes desta dissertação.
A metáfora sobre Star Trek é trazida até aqui como ponto de partida para uma
reflexão radical sobre o imaginário na constituição do simbólico, para tentar
compreender

o

fenômeno

da

projeção

dos

lugares

imaginados

na

instituição/constituição dos espaços sociais. Pensar na possibilidade do impossível é
um exercício desta radicalidade.
Pela tentativa de realizar aquilo que imaginamos é que inventamos a
lâmpada, telefone, automóvel, avião, internet e tantos outros “objetos” que fazem
parte da realidade de funcionamento do homem na sociedade. Foi pela semente do
imaginário que enviamos o homem a lua e que erguemos as civilizações. Arriscar a
possibilidade da realização do desejo de deslocar-se mais rapidamente, de se
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comunicar com muitos ao mesmo tempo em qualquer lugar, de explorar o espaço
desconhecido, são resultados, conquistas e realizações da humanidade.
A imaginação e o desejo de concretizar nos movem; mas para onde? Quais
são os propósitos de todas as conquistas e realizações? Essas foram capazes de
nos proporcionar justiça, liberdade de escolha, igualdade de direitos e dignidade?
Sem querer entrar no mérito, podemos dizer que estamos muito distantes do mundo
imaginal de Star Trek e a idealizada sociedade do conhecimento.
Vivemos entre a guerra e a paz, a intolerância e a solidariedade, a exclusão e
a oportunidade, a indiferença e a ética, numa caminhada de tessituras instituintes
na/da imaginação/realidade. Acabamos por negligenciar as nossas humanidades em
detrimento da ambição desmedida pelo lucro pessoal, na maioria das vezes, sem se
importar com o preço que temos a pagar.
Por que estou levantando estas questões aqui? Porque nenhuma construção
do conhecimento é neutra e que, em todo processo de um esforço pessoal, existe a
responsabilidade moral e ética numa transformação propositiva da sociedade.
Portanto, se faz necessário destacar que esta dissertação é antes de tudo um
processo político de desconstrução de um “concebido” hegemônico a partir das
tensões existentes entre o próprio concebido, o vivido e o percebido (LEFEBVRE,
2006).
Muito antes dos quase vinte anos como docente nas disciplinas de Arte e de
Ludicidade na UNEB, e, dos quase quatorze anos como gestor dos programas de
educação do Jornal A TARDE, fiz um pacto (inconsciente) na minha adolescência
com uma frase “perdida” do meu avô materno: “a liberdade do homem só é possível
pela dignidade do conhecimento”. Por esta premissa, fiz minha vinculação na
militância política.
Primeiro

nos

grêmios

estudantis

e

nos

movimentos

políticos

pela

redemocratização do país que culminou com o movimento das “diretas já!” - 1978 a
1984. Depois, a partir de 1985, já como estudante universitário, a vivência como
representante discente no diretório acadêmico de Educação Física na Universidade
Católica de Salvador (UCSal). Posteriormente a graduação, fui representante do
Sindicato dos Professores das Escolas Particulares (SINPRO-BA) no período de
1991 a 1993. Como professor concursado da Universidade do Estado da Bahia
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(UNEB), me tornei representante docente no campus de Paulo Afonso-Ba, pela
Associação dos Docentes da Universidade do Estado (ADUNEB), de 1995 a 1997.
Do entendimento da educação como militância política, nasce o percurso, os
(des)caminhos por trajetos/lugares/tempos que me trouxeram até o Programa de
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB (PPGEduC), e por
consequência, ao Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade -–
GEOTEC9.
No GEOTEC, as ressignificações contundentes sobre o mundo... Pelas
categorias de espaço em Milton Santos - lugar, paisagem e território e pelo espaço
concebido, vivido e percebido em Henry Lefebvre, surgem, para mim, como novo
entendimento dos trajetos/lugares/tempos pensados a partir das tessituras do
conceito de espaço social em Lefebvre (2008a) e do conceito de espaço geográfico
em Santos (2008). Nisso, nasce a minha compreensão dos fluxos sociais como
dinâmica do urbano que potencializam modos de apropriação do espaço expressos
pela dinâmica das cidades. Para Andrade et al,

[...] a cidade significa uma região, um lugar [um território] e uma
totalidade, onde suas partes dispõem de um movimento
próprio, combinado e de um processo transformativo constante
que reflete nas atividades humanas (produção, circulação, etc)
e na vida cotidiana de cada sujeito. (ANDRADE et al, 2012,
p.73). (grifo meu).

Outro aspecto desta perspectiva consiste no entendimento e compreensão do
espaço geográfico e histórico a partir das Tecnologias de Comunicação e
Informação (TIC). Agora os fluxos urbanos também perpassam pelos grupos
humanos, formados em torno de comunidades virtuais articuladas em redes sociais,
permitindo recriar os espaços territorializados numa dimensão de realidade que
possibilita subverter a ordem dominante na política, educação, economia e cultura,
9

O GEOTEC é um grupo de pesquisa vinculado a Linha de Pesquisa 4 - Educação, Currículo e
Processos Tecnológicos - do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade –
PPGEduC, e da Linha de Pesquisa II – Processos Tecnológicos e Redes Sociais - do Programa de
Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB. O grupo traz as questões “das geotecnologias a partir do aprofundamento
do conceito de tecnologia que é entendida como processo humano e criativo, onde são implicadas as
dimensões materiais e imateriais (Lima Jr., 2007; Lima Jr. e Hetkowski,2006).” (NASCIMENTO, 2012,
p.14).
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instituindo outras formas de sociedade. A instituição de novas práticas sociais
legitimadas por interesses comunitários de viver a cidade perpassa pelo resgate dos
princípios humanos de alteridade perdidos na perversidade de uma globalização
desumanizante (SANTOS, 2010).
Neste contexto, surge o conceito de cidade virtual que para Firmino (2011,
p.18), se apresenta como um “[...] espaço híbrido e simbiótico [...]” de “[...] natureza
integrativa e invasiva (infiltrada) com que as tecnologias telemáticas são
consideradas partes do espaço como um todo”. Com a instituição da cultura do
virtual nas últimas três décadas, geógrafos e urbanistas10 vem redesenhando as
concepções dos espaços das cidades e territórios.
Para Santos (2008), o “[...] espaço deve ser considerado uma totalidade [...]”
(p.15), uma instância da sociedade que se investe do sentido mais amplo, formada
por fluxos relacionais que ocorrem num determinado lugar historicizado, mas que,
com um olhar já permeado pelas transformações tecnológicas, constituídas pelos
espaços de comunicação em redes informacionais, necessitam que as cidades e
territórios sejam interligações do virtual com o geográfico, trazendo para a internet
sua territorialidade.
Em Lefebvre (2008a, 2008b) o espaço é o lugar onde ocorrem fluxos,
conjunções-disjunções11 das relações a partir de uma centralidade - aglomeração
dinâmica dos fluxos urbanos. O autor traz para este lugar, o conceito de virtualidade
como a expressão de uma “nova” totalidade emergente que se constitui como a
projeção das pessoas de uma sociedade sobre um determinado território.
Compreendo que, este “estado de latência”, se apresenta na relação entre o
espaço mental (virtual), nas tessituras instituintes imaginação/realidade do
concebido, vivido, percebido dos sujeitos (espaço da representação) e o espaço
social, construído, produzido, projetado (representação do espaço), vindo a tornar-se
uma nova forma social de organização do espaço, que o autor vai denominar de
sociedade urbana.

10

Milton Santos, David Harvey, Ana Fani Carlos, Eustáquio de Sene, Rodrigo Firmino, entre outros.
Dinâmica da reprodução das relações sociais que se apresentam como sobreposições dos
espaços habitados a exemplo dos espaços de lazer que são descolados dos espaços de trabalho e
do processo de produção, porém, mantém-se atrelados por relações de consumo. (LEFEBVRE,
2008b).
11
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As questões trazidas até aqui originaram o tema desta dissertação, gerando
as duas categorias teóricas principais: a) imaginário e b) espaço. Sobre o título
Imaginário e o entendimento do espaço: investigando as tessituras da
imaginação/realidade e as potencialidades no jogo-simulador Kimera, pretendo
investigar o fenômeno das tessituras da imaginação/realidade como projeção dos
lugares no espaço e as potencialidades no jogo-simulador Kimera: cidades
imaginárias, através do entendimento que os meninos e meninas da Escola
Municipal Álvaro da Franca Rocha podem trazer sobre o espaço concebido, vivido e
percebido, a partir do lugar constitutivo das suas relações sociais. Também se faz
necessário pontuar, o papel adjacente dos pesquisadores do GEOTEC/Projeto
Kimera, como sujeitos desta pesquisa – ver no capítulo da metodologia.
Por este Objetivo Geral, se faz necessário à constituição dos Objetivos
Específicos com o propósito de elucidar aspectos das questões teóricas trazidas
neste texto e suas potencialidades de aplicação:


Aprofundar a compreensão do imaginário e investigar suas implicações
nas tessituras imaginação/realidade;



Compreender a constituição do entendimento do espaço, a partir das
práticas cotidianas de produção e reprodução das relações sociais;



Investigar as categorias de sobreposição, ambivalência e semelhança, a
partir da análise das práticas cotidianas dos sujeitos da pesquisa;



Identificar as potencialidades do processo de concepção/elaboração do
jogo-simulador Kimera, e as contribuições sobre o entendimento do
espaço.

A

utilização

do

jogo-simulador12

Kimera,

como

modo

potencial

de

experiências lúdicas, pode contribuir nas tessituras imaginação/realidade como
projeções dos lugares imaginados, onde os sujeitos da pesquisa13 possam
12

Os jogos-simuladores “[...] são ambientes que não tem regras rígidas e admitem a emergência de
vários estilos cognitivos, singulares, construindo uma narrativa bem particular, idiossincrática. Nesses
enredos, é possível projetar questões particulares dos envolvidos na interação, ressignificando-as,
possibilitando aos jogadores serem autores e atores de suas histórias.” (ANDRADE et al, 2012: p.7071).
13
Os sujeitos desta pesquisa são 26 alunos de 10 a 14 anos, do 5º ano (4ª série) vespertino, do
Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha. A escola está localizada na Rua
da Felicidade s/nº, no bairro da Engomadeira, em Salvador-Bahia. Atende um público composto por
crianças, adolescentes e adultos, do 1º ao 5º anos e, também, Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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redimensionar os processos de entendimento do espaço por meio das realidades
concebidas, vividas e percebidas, que também são, simultaneamente, parte de
estruturas imaginadas, ou seja, a criança pode construir no jogo-simulador um
imaginal, permitindo a ela reinventar tanto as cidades reais quanto as imaginadas.
O Kimera: cidades imaginárias é um jogo-simulador de cidades desenvolvido
por uma equipe de profissionais multidisciplinares (educadores, geógrafos,
informatas, roteirista, designers gráficos e de som, entre outros) do GEOTEC/UNEB
em parceria com o Laboratório de Estudos em Linguagem, Interação e Cognição
(LELIC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O jogo-simulador Kimera é baseado na mitologia grega composta de
personagens híbridos (seres mágicos) e humanos em que os protagonistas
precisam entrar no mundo mágico do rei “Kimera” e ajudar a resolver vários
mistérios; simultaneamente, é necessário explorar e construir cidades (simulação de
ambientes urbanos) nas três fases que compõem a dinâmica do jogo (ANDRADE et
al, 2012).

A ideia de um espaço urbano experienciado numa dimensão
virtual, por meio do jogo simulador Kimera: cidades
imaginárias, implica numa outra dimensão de representação
dos espaços urbanos imaginado pelas pessoas. Este “lugar”
vivido, percebido e concebido se constitui como simulacro de
outra forma de organização social permitindo a formação de
conceitos que ampliam os processos criativos humanos,
potencializados por uma base material (suporte tecnológico) e
imaterial (modos de fazer) que se projetam para a cidade e, por
consequência, para o território. Resgatar e mapear a imagem
mental que se tem do lugar, de maneira a compreender o papel
e o sentido dessas representações no cotidiano das pessoas,
suas relações com a cidade e o território, é uma pretensão do
Kimera. (HETKOWSKI et al, 2012, p.2).

Dessa forma, o Kimera pode trazer como potencialidades, a possibilidade do
entendimento dos sujeitos sobre o concebido, vivido e percebido por meio de
atividades desenvolvidas pela escola em relação às práticas cotidianas do espaço,
experienciando as tensões e forças exercidas nas três perspectivas do espaço social
propostas por Lefebvre (2008a, 2008b, 2006). Pela intervenção pedagógica, é
possível desenvolver práticas que estimulem aos estudantes, identificar pela
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dinâmica do jogo, os elementos que compõem o concebido, vivido e percebido, do
próprio Kimera.
O universo híbrido do jogo com seus personagens “fantásticos” e humanos,
as regras e a própria dramaturgia que delimitam a sua dinâmica, assim como, a
instituição de práticas pedagógicas por parte da escola, formam as condições em
que cada sujeito/jogador, tanto de maneira individual quanto coletiva, possa criar
imaginais que sejam redesenhos de percursos e práticas sociais cotidianas
conforme decisões propositivas da dialética do jogo, em que sempre é possível ao
sujeito/jogador, reiniciar.
As práticas cotidianas podem ser simuladas no Kimera como discursos
metaforizados das práticas efetivadas do cotidiano, ratificando a escola como lugar
político de crítica das realidades vividas, pela qual a imaginação dos sujeitos da
pesquisa. possa exercer, não apenas a dimensão de um mundo “fantástico” de
utopias “impossíveis”, mas também, as possibilidades de reinvenção da realidade
pelas brechas das estruturas dominantes na produção do espaço.
Assim, a escola torna-se o lócus por onde se estabelece, por meio dos jogossimuladores, processos de reflexão sobre as práticas cotidianas dos espaços da
cidade que habitam, recriando lugares, paisagens e o próprio território, reinventando
a sociedade e as instâncias que a compõe, como a política, a cultura e a economia
pelas tessituras imaginação/realidade.
Cabem aqui, as duas perguntas desta dissertação: como as categorias de
sobreposição,

ambivalência

e

semelhança,

aparecem

nas

tessituras

da

imaginação/realidade a partir das práticas cotidianas do espaço concebido, vivido,
percebido; e, quais as potencialidades do processo de concepção/elaboração do
jogo-simulador Kimera, nas contribuições sobre o entendimento do espaço?
Para atingir os objetivos propostos é necessário elucidar que a pretensão
deste objeto de pesquisa foi de estabelecer o alinhamento entre as diversas
questões levantadas ao longo desta dissertação, porém, sem o objetivo de querer
esgotá-las. Contudo, é preciso pontuar os seus pressupostos, no sentido de trazer
os elementos que a compõe, dentro dos limites possíveis do exequível. A princípio,
destacaria os pressupostos de pesquisa gnosiológico e metodológico.
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O pressuposto gnosiológico ocorre pelo agenciamento sujeito/objeto numa
relação dialética/dialógica em que o objeto, jogo-simulador Kimera, é uma extensão
da intencionalidade dos sujeitos da pesquisa. Na dinâmica do processo de
jogabilidade, o objeto potencializa reflexões sobre os sujeitos estabelecendo as
possibilidades de mobilização, investigação, identificação, compreensão, que
envolvem a dinâmica da imaginação/ realidade e o entendimento do espaço; tanto
os sujeitos influenciam o objeto, quanto é por ele influenciado.
Para discussão dos pressupostos metodológicos, serão necessários diálogos
com autores como Brandão (2006), Flick (2009), Gabarrón e Landa (2006), Durand
(1987), dentre outros, com o propósito de instituir percursos das possibilidades
constitutivas dos objetivos desta pesquisa. Destaque para pesquisa qualitativa com
enfoque na pesquisa participante (GABARRÓN; LANDA, 2006) evidenciando tanto o
sentido teórico, em função da estrutura conceitual inerente aos processos de
transformação por meio de ações políticas, quanto instrumental, constituídas por
processos dialéticos oriundos das tessituras realidade/imaginação em trajetória
espiral.
A articulação dos fundamentos teóricos com os pressupostos gnosiológicos e
metodológicos dessa pesquisa possibilita a produção de conhecimentos partilhados
nas trocas entre os sujeitos da pesquisa, sujeitos da pesquisa-escola, sujeitos da
pesquisa-pesquisador, dentre outras ações relacionais possíveis, numa difusão
singularizada (produção de sentidos) sobre a imaginação/realidade vivida na
dinâmica dos muitos “trajetos antropológicos” preconizados por Durand (2011).
Diante do exposto, o processo de produção desta dissertação será apresentado a
seguir.
O primeiro capítulo, A antropologia imaginária de Gilbert Durand. O
começo deste trajeto tem como enfoque conhecer os “jardins” do imaginário na
poética de Bachelard (1994, 2009, 2012) e no processo de criação em Fayga
Ostrower (1977). Posteriormente, os percursos são: as bases epistemológicas do
imaginário durandiano, o iconoclasmo e resistências do imaginário, os regimes
míticos diurnos e noturnos e a dinâmica do imaginário no trajeto antropológico. Ao
longo deste percurso, várias trilhas se abrem transversalizando à compreensão do
texto como: simbolismo e eufemismo, alogia e pluralismo, o trajeto e a gramática
(gramaticidade), o topológico e o semantismo social. (DURAND, 1982, 2002, 2011).
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No segundo capítulo, denominado de Entendimento do espaço, trazemos
como pano de fundo deste cenário as TIC, que se configuram a partir dos fluxos
informacionais das/nas cidades virtualizadas (FIRMINO, 2010) e as bases materiais
e imateriais dos processos humanos de criações contemporâneas (HETKOWSKI,
2004; LIMA JR, 2005). Neste contexto, propomos analisar as concepções de espaço
em Santos (2008, 2010), a partir dos processos de globalização em contraposição a
vida cotidiana estabelecida pela existência do lugar produzindo as intersecções dos
“espaços banais”.
A partir desse se faz necessário pensar o papel das TIC na escola
observando a importância da representação do espaço a partir dos jogos
simuladores de cidades identificando a ludicidade da criança, enquanto instância
imaginária que proporciona prazer e bem-estar, e que pode ser entendido, como
elemento de interação no processo de compreensão da cidade como espaço
concebido, percebido e vivido. Nessa perspectiva, trazemos a produção de sentidos
pelos processos de reprodução das relações sociais no espaço dos fluxos das
cidades como “contrarracionalidades” do espaço construído, produzido e projetado
(LEFEBVRE, 2008, 2008b), “(re)inventando o cotidiano” por meio de “astúcias e
táticas de resistência”, criando atalhos e maneiras de (re)apropriação do espaço
(CERTEAU, 1994).
No terceiro capítulo, As práticas sociais do espaço: tessituras do vivido e
do imaginado. Tem como propósito, identificar a paisagem da pesquisa e os
recortes proporcionados pelos conceitos de agenciamento e pluralismo, que definem
o funcionamento das tessituras imaginação/realidade com suas intersecções nas
categorias de sobreposição, ambivalências e semelhanças. Por estes são
identificados, as potencialidades do imaginário como instância de criação dos
espaços imaginados (DURAND, 1982, 2002, 2011) pela singularização dos sujeitos
que produzem sentidos e projetam nos espaços (SANTOS 2008, 2010), e o
movimento de “vaivém” do trajeto antropológico que se apresenta parametrizado
com os fluxos sociais das cidades nas conjunções-disjunções do espaço.
(LEFEBVRE, 2008, 2008b).
No quarto capítulo, Metodologia e análise de dados, tem como propósito,
investigar o percurso metodológico dos sujeitos da pesquisa, por meio das tessituras
imaginação/realidade na singularidade dos modos de produzir sentidos sobre as
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práticas

cotidianas

do

concebido,

vivido

e

percebido.

As

sobreposições,

ambivalências e semelhanças, são categorias pelas quais os sujeitos projetam no
espaço suas experiências vividas, nas tramas interpostas pelo movimento
comunitário das conjunções-disjunções dos fluxos sociais, que serão analisadas, por
meio de ações interventivas, colaborativas e solidárias no processo da pesquisa.
Outro ponto consiste em identificar, as potencialidades no processo de
concepção/elaboração

do

jogo-simulador

Kimera,

como

possibilidade

de

contribuição sobre o entendimento do espaço.
No quinto e último capítulo, As proposições imaginárias e as vias do real.
Neste capítulo aparecem as inquietações e as indicações da necessidade de
ampliação da pesquisa, apontando para o aprofundamento de conceitos que ainda
não foram realizados, assim como, a necessidade de análise mais apurada das
categorias de sobreposição, ambivalência e semelhança, que nesta dissertação foi
explorado apenas o viés mais teórico.
Deste modo, convido você leitor a uma apreciação crítica da incompletude
desta dissertação, muito em função da complexidade dos conceitos abordados a
partir das tessituras estabelecidas, principalmente, nos três primeiros capítulos.
Certamente, as brechas e fissuras desta escrita aparecerão tanto no pelo crivo do
leitor, quanto pelas revisões que ainda serão realizadas, possibilitando a
permanência do aprofundamento destes estudos.
Para mim, a escrita desta dissertação foi uma aventura cheia de dores e
delícias num exercício pessoal de aprendizagem sobre a práxis, principalmente, no
que tange a minha própria formação de pesquisador. Entre os erros e acertos, os
primeiros passos foram percorridos.
Aí está ela... Boa Leitura.
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2. A ANTROPOLOGIA IMAGINÁRIA DE GILBERT DURAND

O começo deste trajeto tem como enfoque conhecer os “jardins” do imaginário
na poética de Bachelard (1994, 2009, 2012) e no processo de criação em Fayga
Ostrower (1977). Posteriormente, os percursos são: as bases epistemológicas do
imaginário durandiano, o iconoclasmo e resistências do imaginário, os regimes
míticos diurnos e noturnos e a dinâmica do imaginário no trajeto antropológico. Ao
longo deste percurso, várias trilhas se abrem transversalizando à compreensão do
texto como: simbolismo e eufemismo, alogia e pluralismo, o trajeto e a gramática
(gramaticidade), o topológico e o semantismo social. (DURAND, 1982, 2002, 2011).
Pretendo

abordar

o

sistema

teórico

do

pensamento

durandiano

compreendendo o imaginário como instância profunda do psiquismo humano a partir
do rigor epistemológico com que o autor trata do tema, trazendo os principais
aspectos da antropologia do imaginário, da imaginação e a produção de imagens,
como base do psiquismo humano e a constituição do semantismo simbólico.
A antropológica imaginária do autor é vasta e densa, permitindo a esta
dissertação, apenas aproximações da teoria com o objeto da pesquisa, que em
momento

oportuno

pretendo

fazer

maiores

aprofundamentos.

Feitas

as

observações, seguem os principais pontos da abordagem pretendida.

2.1. Imaginário, os jardins da imaginação

Os mosaicos mais estranhos do surrealismo têm,
repentinamente, gestos contínuos; uma iridescência revela
uma luz profunda; um olhar que cintila de ironia apresenta um
súbito vazamento de ternura: a água de uma lágrima sobre o
fogo de uma confissão. Tal é, portanto, a ação decisiva da
imaginação: de um monstro, ela faz um recém-nascido!
BACHELARD, 1994, p.160
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Metáfora da metáfora; o percurso do devaneio que se entrelaça pela
linguagem poética, girando em elipse até encontrar o discurso realista. Pobre
devaneio! Morre na redução dos dualismos e na rudeza dos pragmatismos. Mas,
como nos diz Bachelard (1994, p.160), “[...] um diagrama poético não é
simplesmente um desenho: deve encontrar um meio de integrar as hesitações, as
ambiguidades que, somente elas, podem nos libertar do realismo, fazer sonhar [...]”,
germinar pela força poética.
Para o autor (BACHELARD, 2012), a poesia faz revelar imagens no instante
das imagens; a novidade singular da imagem poética traz a comunicação do
processo imediato da sua criação, ela não se explica pelos reducionismos da
linguagem realista, se apresenta como consciência da percepção dos murmúrios e
sussurros de nossa alma. Nascida do imaginário mais profundo do inconsciente vai
se revelando aos poucos, como brotos que rompem as sementes germinadas da
terra formando jardins.
Os jardins são os espaços de germinação, do humos criativo da terra, das
sementes que carregam a força de um imaginário projetando-se em formas
germinadas de árvores e flores vistas, imaginadas no balanço poético das folhas
trazidas pelos ventos da imaginação, espalhando sementes, possibilitando outras
formas de jardins imaginais14, que criam histórias mediadas na profusão
pluralizada15 entre os semantismos realistas e os sonhos e desejos idealizados. Os
jardins são sempre trajetos, os percursos de começos e fins, das recriações dos
cenários imaginados/ imaginais que se reinventam em novos trajetos, pela simples
necessidade de ver/ olhar outras paisagens, de viver a experiência de novos
percursos, de outros jardins.

Na ressonância ouvimos o poema; na repercussão o falamos,
ele é nosso. A repercussão opera uma inversão do ser. A
multiplicidade das ressonâncias sai então da unidade de ser da
repercussão. [...] Essa inversão do ser pela poesia tem uma
14

Nesse contexto, traz a possibilidade de narrativas de um “faz de conta” (VYGOTSKY, 2009) que
mistura ficção com realismo na criação de mundos fantásticos (CORBIN, 1995).
15
Para Bachelar (1994), assim como para Durand (2002), o pluralismo tem o sentido da imbricação
dos homólogos, está em contraposição aos dualismos, reflete o “unidade” da natureza psíquica em
que os contraditórios são complementares.
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marca fenomenológica que não engana. A exuberância e a
profundidade de um poema são sempre fenômenos do par
ressonância-repercussão. É como se, com sua exuberância, o
poema reanimasse profundezas em nosso ser. (BACHELARD,
2012, p.7) (grifo meu).

O “é como se”, cria a possibilidade de libertar o espírito das coisas da
realidade terrena. A “ressonância” traz na latência da alma as inquietações
inconscientes do espírito humano e a repercussão, busca a consciência na urgência
da imersão de trilhas possíveis, a manifestação de um simbólico. O “é como se”, é o
exercício da possibilidade do “impossível”, é uma topologia dinâmica de um “entre
mundos”, um imaginal, de criar, não apenas as coisas poéticas, mas de como é
possível ao ser humano o insight de criação da materialidade. A ciência, a filosofia e
todas as materializações culturais e do conhecimento surgem por meio dos
entrelaçamentos das coisas da alma. Por isso, é possível dizer, que a objetividade
surge na subjetividade dos devaneios, sonhos e desejos: é a base imaterial na
constituição da materialidade.
A própria materialidade acaba por servir como perspectiva de pontos/ lugares
de observação para se pensar, organizar e estruturar a possibilidade do insight,
retroalimentando os processos humanos em suas dimensões tanto objetivas, quanto
subjetivas – um entrelaçamento. A questão aqui é dizer que as construções
humanas não são dicotômicas em sua essência, são processos relacionais que se
instituem em suas instâncias mais profundas, a partir da natureza psíquica do ser
humano. Partes desses processos relacionais vão se revelando em sua
materialidade pelas criações vistas, como fenômenos de interação dos sujeitos na
topologia das espacialidades e temporalidades – a criação dos objetos (construções,
edificações, etc.) representam muito mais do que eles aparentam.
Quando se trata de criação, a Arte aparece como a mais ilustre representante
do processo criador. É da Arte, ou das artes, que o impulso de criação se apresenta
quase como uma ligação direta entre o devaneio poético – como nos propõe
Bachelard (2009) – e as representações simbólicas projetadas nos espaços da
cultura. Fayga Ostrower (1977) nos diz que o processo de criação só pode ser
entendido na constituição do sentido mais amplo da vida humana; trata-se de “[...]
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um agir integrado em um viver humano [...] em cujas necessidades e valorações
culturais se moldam aos próprios valores de vida.” (p.1).
Há nessa perspectiva, um entrelaçamento das dimensões subjetivo-objetivas
do sujeito a partir de certos significados já estabelecidos pela cultura, o que ratifica a
influência das expressões artísticas retroalimentando o processo criador; o próprio
objeto constituído pelo sujeito é, também por esse, fonte de estímulo - como
estabelecidos no “par ressonância-repercussão”. Isso ratifica a posição da autora
sobre o conceito de criação que ela compreende como “o ato de dar forma” às
coisas e aos “objetos” produzidos pelo ser humano.
Outro aspecto importante no pensamento de Fayga consiste no entendimento
sobre a importância dos processos intuitivos no ato da criação, identificando a
sensibilidade como percurso essencial do ato criador.

Uma grande parte da sensibilidade, a maior parte talvez,
incluindo as sensações internas, permanece vinculada ao
inconsciente. A ela pertencem as reações involuntárias do
nosso organismo, bem como todas as formas de autoregulagem. Uma outra parte, porém, também participando do
sensório chega ao nosso conhecimento. Ela chega de modo
articulado, isto é, chega em formas organizadas. É a nossa
percepção. Abrange o ser intelectual, pois a percepção é a
elaboração mental das sensações. (OSTROWER, 1977, p.4)

A sensibilidade surge como uma porta entreaberta entre o inconsciente e o
consciente pela via da percepção, que ela denomina de imaginação; uma instância
psíquica de produção de imagens. Toda imaginação é, desse modo, intuitiva
originada da sensibilidade humana, mesmo as obras mais racionais trazem, como
nas construções prediais, uma sensibilidade intuitiva em seu nascedouro criativo,
uma imagem instantânea, uma ideia oriunda de um devaneio imaginário. Há uma
espontaneidade, um insight que é incerto do ponto de vista da lógica e da
racionalidade, pois não compreendemos o quê e nem de que modo o impulso
criativo surgirá, porém todos nós intuímos a sua existência. É como, por exemplo, o
entendimento numa obra de arte literária.
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Quando Guimarães Rosa escreveu: “Nuvens, fiapos de sorvete
de coco”, criou uma forma artística na qual a metáfora, uma
maneira especial de utilização da linguagem, reuniu elementos
que, na realidade, estavam separados, mas se juntaram numa
frase poética pela ação criadora do artista. Nessa apreciação
estética importa não apenas o exercício da habilidade
intelectiva mas, principalmente, que o leitor seja capaz de se
deixar tocar sensivelmente para poder perceber, por exemplo,
as qualidades de peso, luz, textura, densidade e cor contidas
nas imagens de nuvens e fiapos de sorvete de coco; ao mesmo
tempo, a experiência que essa pessoa tem ou não de observar
nuvens, de gostar ou não de sorvete de coco, de saber ou não
o que é uma metáfora fazem ressoar as imagens do texto nas
suas próprias imagens internas e permitem que crie a
significação particular que o texto lhe revela (BRASIL, 1997,
p.29)

É importante salientar, que o imaginário, na sua dimensão mais profunda da
instância do inconsciente, vai pela força do devaneio, dos sonhos e desejos,
estabelecendo suas (re)ligações nos processos de significação vivido pelo sujeito
pela experiência enquanto leitor, resgatando o sentido de ser do humano enquanto
unidade singular. O imaginário humano, por meio da imaginação, vai sinalizar ao
sujeito pelos diversos mecanismos psíquicos, que a natureza da significação não
está na obra literária em si, mas na interação entre a obra e o sujeito; é uma intuição
oriunda da sensibilidade do leitor que vai condicionar o modo como o sujeito produz
sentido no entrelaçamento das dimensões subjetivo-objetivas.
Vale aqui, um breve parágrafo sobre a validade atribuída nas artes e na
ciência, apenas para demonstrar a possibilidade de diálogos entre ambas. Na arte, a
verificação do valor está na própria obra, no ato da sua concepção como resultado
da experiência de quem cria. Na ciência, o valor ocorre através de hipóteses
verificáveis que a partir de análises podem ser corroboradas ou não. No caso das
artes, a validade está na mostração, no modo da apresentação do objeto como algo
em si mesmo. No caso da ciência, a validade está na demonstração, na natureza
explicativa dos fenômenos por meio de métodos que aferem sua comprovação. Em
ambos, existe sempre a motivação do sujeito que no desejo de realizar pode
escolher o caminho da arte, da ciência ou os dois, de acordo com suas aptidões,
habilidades e intencionalidades.
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Os dinamismos do homem que apreende a realidade de forma
poética e os do homem que a pensa cientificamente são vias
peculiares e irredutíveis de acesso ao conhecimento, mas, ao
mesmo tempo, são dois aspectos da unidade psíquica. Há uma
tendência cada vez mais acentuada nas investigações
contemporâneas
no
sentido
de
dimensionar
a
complementaridade entre arte e ciência, precisando a distinção
entre elas e, ao mesmo tempo, integrando-as numa nova
compreensão do ser humano. (BRASIL, 1997, p.27).

A natureza complexa da interação (comunicação) obra-sujeito, ou ciênciasujeito, traz pela instância inconsciente do imaginário, o legado primordial do sentido
do humano ressaltando a estrutura fundamental sobre o sentir e o pensar. Assim o
imaginário estimula a imaginação e na produção das imagens o ser humano idealiza
e projeta no mundo (cultura) os modos de fazer, de instituir/constituir suas
realizações através das vias que lhe são possíveis; pela arte e pela ciência, no
contexto da lógica e alogia, há sempre combinações de imagens ordenadas
intrinsecamente pelo domínio da instância do imaginário, com suas sobreposições,
ambivalências e semelhanças.
Imaginário, o enevoar do espírito; das brumas profundas surgem os
devaneios levando as sementes à terra fértil da imaginação, germinam como
embriões de imagens primeiras que aos poucos formam os discursos dos jardins;
estruturando as trilhas, delineando percursos em espaços/tempos. Metáforas das
metáforas; são sempre histórias semeadas nos jardins da imaginação.

2.2. Bases epistemológicas do imaginário durandiano

Alguns caminhos foram percorridos até encontrar os pressupostos teóricos
sobre o imaginário durandiano como parte da fundamentação desta dissertação.
Foram necessárias incursões preliminares em livros e artigos sobre o imaginário em
pelo menos três campos do conhecimento: Psicanálise, Sociologia e Antropologia.
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Para Lacan (BARROS, 2008; SALES, 2005; THINES, 1984), o imaginário
tomado como adjetivo qualifica tudo o que na vida psíquica é da ordem do devaneio,
da ficção, da fantasia; como substantivo, o imaginário designa oposição ao símbolo.
O imaginário lacaniano corresponde ao duplo no espelho, em que a criança ao se
reconhecer passa a operar pelo simbólico, distanciando o eu (imagem real) do
reflexo no espelho. Deste modo Lacan opera a ideia de imaginário como um reflexo,
uma ilusão. Em Durand (2002), o imaginário “cria” a instância da imaginação e dela
surgem às imagens; para ele toda imagem é produtora de sentido e carrega certo
semantismo simbólico, por isso, é parte do real. Nesta perspectiva existe uma
contraposição a Lacan.
Na Sociologia do Imaginário (LEGROS et al; 2007) se estuda os modos de
funcionamento social como “dimensão imaginária de todas as atividades humanas”
numa perspectiva transversal, procurando alcançar as instâncias mais profundas
dos processos sociais das atividades humanas, porém, se apresentam como um
“ponto de vista” sociológico e não como campo específico da sociologia “definido por
um objeto”, há exemplo da sociologia urbana, do trabalho, da religião, da educação,
etc. Apesar do imaginário ser tema recorrente na sociologia, há discussões sobre
“imprecisão” científica e metodológica em função da polissemia do tema.
Em sua Antropologia do Imaginário, Durand (DURAND, 2011, 2002, 1982;
ROCHA, 2007) estuda os mitos e arquétipos centrado num imaginário filogênico da
espécie, historicizado nas diversas passagens arcaicas da cultura como base das
estruturas antropológicas do imaginário, em que forma o “capital pensado” do homo
sapiens para explicar o simbolismo como eixo relacional subjetividade/objetividade.
Dessa visão estrutural, que no meu entender, também é simultaneamente um
processo dinâmico, procuro compreender os fenômenos relacionais das imagens
instituintes com a constituição das práticas cotidianas do sujeito nos espaços social
e geográfico enquanto tessituras da imaginação/realidade como pluralizações
subjetivo-objetivas do humano.
Gilbert Durand foi um pensador francês nascido na cidade de ChambérySavoie (França) em 1º de maio de 1921, passou grande parte da sua vida dedicada
aos estudos do imaginário sendo uma das personalidades de maior influência sobre
o tema em todo o mundo. Faleceu no hospital de Rumilly no dia 7 de dezembro de
2012, aos noventa e dois anos, em Moye-Haute Savoie nos arredores da cidade
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francesa de Annecy. Nesse período, recuperou a noção de imaginação
anteriormente associada ao erro e à fantasia influenciando, com o seu pensamento,
várias gerações de estudiosos e pesquisadores desde meados do século XX. Uma
passagem importante em sua vida foi à participação ativa na Resistência Francesa
durante a ocupação nazista na 2ª Guerra Mundial.
Até a sua morte recente, foi professor titular e emérito de sociologia e de
antropologia da Universidade de Grenoble II (França), co-fundador e diretor, do
Centro de Pesquisas sobre o Imaginário (Centre de Recherche sur l'imaginaire) e
membro do Círculo de Eranos16. No centro de pesquisa que dirigiu, coordenou vários
outros centros de pesquisa sobre o imaginário ao redor do mundo, incluindo o
Centro de Estudos do Imaginário, Culturanálise de Grupos e Educação da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). As Estruturas
antropológicas do imaginário (DURAND, 2002) é seu principal livro, nele o autor
lança a tese fundamental sobre o imaginário que o tornou um pesquisador de
renome mundial. Foi discípulo de Gaston Bachelard e mestre de Michel Maffesoli;
dentre os pesquisadores e pensadores que o influenciaram, destaque para Carl
Jung, Henry Corbin, Mircea Eliade, Sigmund Freud e o próprio Bachelard, seu amigo
e mentor.
Da psicanálise de Carl Jung (2000), Durand (2002) parte do “imaginário
coletivo” como depositário das reminiscências ancestrais da alma humana, que
estão localizadas nas estruturas arcaicas do humano na topologia dinâmica entre os
instintos e os arquétipos – denominado por Jung de “Inconsciente coletivo”, em que
a imagem é um “in anima”, ou seja, corresponde à realidade do indivíduo pela
imaginação; é a “[...] síntese em nós entre a intensidade viva do real e sua
respectiva elaboração intelectual [...]”. (PERRONE, 2009, p.4).
Da poética de Gaston Bachelard, Durand (2002) se apropria dos estudos da
imaginação como forma de apreensão e recriação da realidade entendida como
“matéria imaginada”; é nas “tessituras românticas” dos devaneios poéticos que
emergem a forças imaginativas impulsionando a criação da realidade – o imaginário

16

“O Círculo de Eranos foi fundado em 1933 por Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962), sob a orientação
de Rudolf Otto, em Ascona, Suiça. Tendo como mentor Carl Gustav Jung, o Círculo de Eranos tinha
por objetivo investigações de caráter interdiciplinar. Os estudos foram desenvolvidos em três fases
[históricas]: 1) da mitologia comparada, de 1933 a 1946; 2) da antropologia cultural, de 1947 a 1971;
3) da hermenêutica simbólica, de 1972 a 1988.” (TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009).
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como uma via do real. Bachelard se opôs a visão racionalista da imaginação
reprodutora - imagem como o resíduo de um percebido - trabalhando “[...] com a
noção de imaginação criadora, que traz as sementes das transformações.”
(PERRONE, 2009, p.2).
Na hermenêutica filosófica de Henry Corbin, busca o “Mundus imaginalis”
como um outro mundo, lugar dos sonhos, das visões e das ideias que se
corporalizam na forma simbólica; a busca do sentido que prolonga o desejo até o
seu horizonte “semântico” e “escatológico” (o fim último). (TEIXEIRA; ARAÚJO,
2009). Da arquetipologia culturalista (estudo mítico) de Mircea Eliade (2012),
encontra na “hierofania imaginal” (manifestação do sagrado) um conjunto complexo
de imagens simbólicas dos mitos e ritos e dos processos trans-históricos por detrás
de todas as manifestações da religiosidade na história. (TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009).
Assim como também, na psicanálise de Sigmund Freud (1996), principalmente, no
funcionamento da 2ª tópica - o “id”, o “ego” e o “superego” - nos trajetos imaginários
antropológicos (DURAND, 2011).
Todos estes autores, além do próprio Gilbert Durand, a exceção de Freud,
fizeram parte do Círculo de Eranos. Neste lugar, tinham como propósito, os estudos
a cerca da religiosidade do homem buscando a compreensão mais profunda sobre o
espírito humano. A hermenêutica, o estudo do mito e a fenomenologia nas
discussões e debates no Círculo de Eranos, ao longo dos anos, que Durand buscou
aprofundar a base da sua antropologia do imaginário (DURAND, 2011, 2002, 1995).
É a partir desse contexto que funda a tese baseado nos mitos e arquétipos, centrado
nas formas do “capital pensado” do homo sapiens, para nos explicar a constituição
do simbólico.

2.3. Iconoclasmo e as resistências do imaginário

Começando pelos paradoxos da sociedade ocidental, da cultura do “ou”
maniqueísta, do “bem” que está em oposição ao “mal”, se contraponto ao “e” das
complementaridades de sobreposições, ambiguidades e semelhanças, próprias da
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natureza humana em que o bem “e” o mal fazem parte da mesma natureza psíquica.
Os paradoxos sempre fizeram parte das verdades relativas e das validações da
materialidade da cultura como base do desenvolvimento da vida humana.
No nosso caso específico, o paradoxo do imaginário (DURAND, 2011)
começa pelo “iconoclasmo endêmico” trazendo um repúdio histórico à imagem que
vai desde o monoteísmo bíblico em Moisés até a lógica materialista da sociedade
contemporânea ocidental. Porém, há também as resistências ao iconoclasmo, que
na mesma cultura ocidental, traz em Platão a oposição da razão nas antinomias
passando pelo surrealismo nas artes. Um ponto não abordado por Durand é o
pensamento sistêmico do movimento ecológico na contemporaneidade, mas que,
nas ideias de Fritjof Capra (1996), reforçam as resistências a lógica binária. Ainda
também,

se

faz

necessário

o

entendimento

da

crítica

durandiana

ao

desenvolvimento e produção das tecnologias da imagem e o “efeito perverso” da
tentativa de uma fragmentação do imaginário.
É interessante perceber que o dualismo que perpassa nossa sociedade é
reflexo de uma lógica binária que se estende pelo espaço/ tempo numa “linearidade”
histórica dos fatos. A partir do método da verdade em Sócrates, assim como depois
em Aristóteles, pela análise de valor do que seria “verdadeiro” e “falso”, como “[...] o
único processo eficaz para a busca da verdade” (DURAND, 2011, p.9). Baseado no
princípio do bom e do mau, nessa lógica, o monoteísmo bíblico em Moisés (Êxodo,
XX. 4-5) estabelece como proibido à criação de uma imagem que substitua o divino.
O mesmo também acontece no Cristianismo (João, V.21; I. Coríntios, VIII 1-13; Atos,
XV. 29...), assim como, no Islamismo (Corão, III. 43; VII. 133-134; XX. 96...). O
iconoclasmo filosófico-religioso caminhou de mãos dadas com o raciocínio binário da
verdade a partir de uma dialética que nega a possibilidade de terceira posição.
Durand (2011), faz uma crítica a esses fatos como primeiro momento
histórico, dentre outros três que se seguem, do “iconoclasmo endêmico” que
perpassa a humanidade até os dias de hoje. Nessa crítica, pontua a impossibilidade
da existência de qualquer terceiro elemento em duas posições absolutas que se
excluem mutuamente. Uma citação em particular revela a crítica mordaz de Durand:

A imagem pode se desenovelar dentro de uma descrição
infinita e uma contemplação inesgotável. Incapaz de
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permanecer bloqueada no enunciado claro de um silogismo,
ela propõe uma “realidade velada” enquanto a lógica
aristotélica exige “claridade e diferença”. (DURRAND, 2011,
p.10).

Na “realidade velada” existe a possibilidade da incerteza estabelecendo,
portanto, uma crítica às pretensões absolutas da verdade baseado numa lógica
binária. Deste modo, Durand reintroduz a possibilidade do “terceiro incluído” (tertium
datum) pela complementariedade no entrelaçamento das coisas da alma com a
“objetividade” da razão; um funcionamento por similitude “[...] que apela à
necessidade simultânea de contraditórios, ou seja, à coincidência dos contrários.”
(TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009, p. 11).
Um segundo momento do “iconoclasmo endêmico”, passa pela escolástica
medieval do tomismo; o racionalismo aristotélico e a “suma” teológica das verdades
da fé se tornou doutrina nas escolas controladas pela igreja dos séculos XIII e XIV,
em contraposição a “idolatria” dos monges bizantinos dos séculos VII e VIII, das
famosas cruzadas do cristianismo contra a invasão mulçumana. O terceiro momento
é marcado pelo racionalismo do século XVII de Galileu e Descartes pela constituição
da razão como único método para a verdade das ciências, excluindo o imaginário
como potencialidade do pensamento intelectual da época; a imagem passa a ser
vista como a “louca da casa” dos poetas e pintores.
O quarto momento, se inicia no século XVIII de David Hume e Isaac Newton
estabelecendo o empirismo factual ao argumento lógico-racional num “racionalismo
incontornável” reduzindo o imaginário ao “delírio, fantasma do sonho e o irracional”
(DURAND, 2011, p.14). No século XIX, o positivismo de Auguste Comte torna a
razão científica ainda mais fragmentária transformando a metáfora, corolário da
imagem, em sinônimo de cientificismo - a verdade só pode ser comprovada pelo
método científico. Para Durand, isso período é definido pela desvalorização
completa do imaginário em que “[...] as divagações dos „poetas‟, [...] as alucinações
e os delírios dos doentes mentais, as visões dos místicos, e as obras de arte [foram]
expulsas da terra firma da ciência.” (2011, p.15).
Ainda no quarto momento do “iconoclasmo endêmico”, e já no século XX, o
existencialismo de J-P Sartre completa a crítica filosófica quando trata a imagem
como uma “degradação do saber”, uma “quase observação” e um “nada”. É em
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Sartre que Durand (2002) faz suas mais duras críticas reveladas na introdução17 da
sua obra celebre, As estruturas antropológicas do Imaginário (2002), em que
considera a fenomenologia e a estética em Sartre – em sua análise do ensaio sobre
Baudelaire (SARTRE, 1947) - uma “pedante descrição” e uma “quase estética”,
respectivamente (DURAND, 2002, p.25). Sobre o ensaio de Sartre em “O
Imaginário” (1940), Durand faz a seguinte crítica:

[...] o papel da imagem na vida psíquica é rebaixado ao de uma
possessão quase demoníaca, o nada tomando uma espécie de
consistência “mágica” pelo caráter “imperioso e infantil” da
imagem que se impõe obstinadamente ao pensamento. Enfim,
e de maneira absolutamente paradoxal, Sartre, na sua
conclusão, parece subitamente desmentir o dualismo, que ao
longo de duzentas e trinta páginas tinha escrupulosamente tido
o cuidado de estabelecer, entre espontaneidade imaginária e
esforço de conhecimento verdadeiro, e volta a uma espécie de
monismo do cogito. Longe de tirar as conclusões lógicas da
negatividade constitutiva da imagem, limita-se a confundir
numa nulificação geral a afirmação perceptiva ou conceitual do
mundo e as fantasias irrealizantes da imaginação. É pelo
processo geral da nulificação que se reconciliam consciência
do real e consciência do irreal, e a obra desemboca nesta
banal conclusão: “Esta consciência livre... que ultrapassa o real
em cada instante, que é, com efeito, senão, muito
simplesmente, a consciência tal como se revela a si própria no
cogito?” A esta afirmação segue-se um muito contestável postscriptum constituído por considerações estéticas, no qual
Sartre retoma a tese da irrealidade da arte e o tema do
ressentimento contra a poesia. O autor de L’imaginaire [O
Imaginário] lembra-se que foi detrator de Baudelaire, Camus e
Faulkner. (DURAND, 2002, p.23-24)

Esta longa citação tem como propósito demonstrar a forma incisiva com que
Durand tece suas críticas ao “iconoclasmo endêmico” ratificando sua posição de
resgatar a imaginação e a imagem, aos princípios estruturais do imaginário nas
complementaridades da alma/razão no entrelaçamento das dimensões subjetivoobjetivas do sujeito; afinal, no processo humano de produção de sentidos sobre o
mundo é possível pensar sem imaginar?!
17

Durand faz, pelo menos, trinta citações críticas a J-P Sartre, das cento e noventa e sete citações
existentes na introdução do seu livro mais importante: As estruturas antropológicas do Imaginário
(DURAND, 2002).
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A outra, e última, quarta posição do iconoclasmo, se refere ao capitalismo
contemporâneo caracterizado pela lógica materialista do “adulto branco civilizado”
que vê as outras civilizações como inferiores, constituindo em sua legibilidade –
sentido lefebvriano (LEFEBVRE, 2008b), as “imagens” de sociedades primitivas ou
arcaicas. (DURAND, 2011, p.15).
Em oposição à constituição das verdades absolutas da lógica binária, as
resistências ao iconoclasmo começam nas contraposições do platonismo ao
racionalismo socrático e aristotélico que tanto fundamentaram a civilização ocidental.
Pela linguagem imaginária do mito, Platão reconhece a influência da razão nas
antinomias, contudo, nega parte dessa lógica em função das verdades que escapam
pela indemonstrabilidade dos mistérios da alma, do amor e da morte, [...] ali onde a
dialética bloqueada [presa numa lógica binária] não consegue penetrar, a linguagem
mítica fala diretamente à alma. (DURAND, 2011, p.17).
As outras formas de resistência no tempo perpassam pela defesa das
imagens por João o Damasceno no século VII, quando traz a recondução dos ícones
da Igreja Católica através da veneração dos santos (variância politeísta) resgatando
a imagem viva da santidade de Deus e do Cristo como demonstrado na Arte
Bizantina. Pela Contra Reforma dos católicos - em contraposição aos Reformadores
luteranos no século XVII - que instituíram a Arte Barroca pela veneração dos anjos e
santos trazendo conforto espiritual, disseminadas pelos jesuítas e franciscanos.

[...] é pela imagem (imago) que a alma humana representa com
maior exatidão ainda as virtudes da santidade. Por fim atingese a etapa suprema do caminho: Deus tem o poder de
conceder à alma santa uma “semelhança” (similitudo) à sua
própria imagem e alma será reconduzida ao Deus criador
seguindo os grau das três representações imaginárias: o
vestígio, a imagem propriamente dita e a semelhança. Esta
doutrina propiciará o impulso para as várias receitas de uma
Imitatio Cristi e o florescimento dos cultos aos santos nos quais
os dominicanos e franciscanos rivalizarão com suas “lendas
douradas”. (DURAND, 2011, p.19-20)

Por fim, o papel da arte nos séculos XIX e XX, o romantismo e simbolismo
como movimento em oposição ao racionalismo pelo lirismo e subjetividade na
pintura e poesia, na literatura e na música, assim como, a arte surrealista,
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estimuladora dos sonhos e devaneios. Todas elas criam a potencialização de um
“sexto sentido” para além das percepções realistas; este sentido “[...] possui a
faculdade de atingir o belo, cria, ipso facto, ao lado da razão e da percepção
costumeira, uma terceira via de conhecimento, permitindo a entrada [...]” (DURAND,
2011, p.27) das intuições de imagens idealizadas e construções imaginais.
Vários foram os expoentes; nas religiões, São João o Damasceno, São
Francisco de Assis, o apóstolo João Batista, Inácio de Loyola, o Papa Leão X; na
música, Sabastian Bach, Wagner e Debussy; na arte, Borromini, Veronese,
Tintoretto, Andréa Pozzo, Gauguin, mas tarde, Dalí, Picasso e Marcel Duchamp; na
poesia, Hölderlin, Baudelaire e Rinbaud; e, na filosofia, além de Platão,
Schopenhauer, Hegel e os que já foram citados nesta na obra sobre Durand, ainda
há Kant. Este último irá teorizar sobre o conhecimento pelo “juízo do gosto”.

No âmago do processo do juízo racional da Razão Pura, e para
permitir a união entre as “formas a priori” da percepção (espaço
e tempo) e as categorias da Razão, Kant reabilita a imaginação
como uma “esquematização” preparando, de certa forma, a
simples percepção nos processos da Razão. (DURAND, 2011,
p.28).

Finalizando Iconoclasmo e as resistências do imaginário, não mais pelas
ideias durandianas, mas pelas concepções do pensamento sistêmico entendendo a
importância esclarecedora que é análoga a compreensão do imaginário no autor.
Vejo então, como necessário, abrir um breve parêntese sobre o tema em função da
importância de trazer ideias que corroboram com os entrelaçamentos e
complementariedades próprios do “terceiro incluído” em contraposição a verdade
única oriunda da lógica binária.
Essa importância consiste em sinalizar como o pensamento sistêmico do
movimento ecológico na contemporaneidade se coloca na sociedade do século XXI
contribuindo, tanto na dinâmica das práticas sociais que se legitimam a partir da
instituição de uma ordem transformadora simultaneamente local e global, quanto na
possibilidade de se constituírem como parte de um modo de funcionamento
permanente da sociedade. Nessa perspectiva, se faz necessário trazer as ideias de
Fritjof Capra (1996) sobre o conceito de ecologia para o entendimento do
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pensamento sistêmico, assim como as a compreensão de Maria Gohn (2003) sobre
o papel dos movimentos sociais nesse contexto.

A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centrada no ser humano.
Ela vê os seres humanos como situados acima ou fora da
natureza, como a fonte de todos os valores, e atribui apenas
um valor instrumental, ou de “uso”, à natureza. A ecologia
profunda não separa seres humanos – ou qualquer outra coisa
– do meio ambiente natural. Ela vê o mundo não como uma
coleção de objetos isolados, mas como uma rede de
fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são
independentes. A ecologia profunda reconhece o valor
intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres
humanos apenas como um fio particular na teia da vida.
(CAPRA, 1996, p.25-26)

A metáfora da teia da vida traz a imagem/conceito de integração e
complementariedade do humano às diversas outras dimensões de coexistência com
outros seres vivos e a natureza na “incerteza” dos seus movimentos cósmicos. O
pensamento sistêmico pauta pela conectividade contexto/relações, de acordo com
os princípios de funcionamento dos organismos vivos que se estabelecem como
propriedades de um todo coeso e organizado, que nenhuma das partes isoladas
possui. As propriedades são interações que se destroem “[...] quando um sistema é
dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados.” (CAPRA, 1996, p.40).
Esse entendimento do funcionamento de sistemas complexos propõe uma
visão, uma imagem, que permite ao sujeito desenvolver a sensação de pertinência
despertando para uma consciência de pertencimento ecológico (pluralidade em
detrimento da dualidade eco-lógica) de conectividade profunda. Essa ideia-conceito
se revela nas várias organizações sociais espalhadas pelo mundo na dinâmica dos
movimentos sociais ecológicos, propondo agendas sustentáveis do ponto de vista
econômico, social e ambiental.
Para Maria Gohn (2003) os movimentos sociais são “ações coletivas de
caráter sócio-político e cultural que viabilizam distintas formas da população se
organizar e expressar suas demandas” (pag. 13) e que se apresentam no século XXI
mais

progressistas

do

que

conservadores.

Os

movimentos

sociais

na

contemporaneidade normalmente apresentam agenda emancipatória, diagnóstico da
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realidade social, constroem propostas, atuam em redes, articulam ações coletivas
que lutam pela inclusão social, e, desenvolvem o empoderamento de atores da
sociedade civil organizada.
A autora pontua ainda, que a participação cidadã é o conceito básico que dá
fundamento às ações do novo associativismo, que é mais propositivo, operativo e
menos reivindicativo. Para ela, a participação cidadã é um conceito amplo que vai
além do voto; traz preceitos de cultura fundados em valores éticos universais numa
concepção de “democracia radical” apontando caminhos sem desigualdades e
exclusão na direção de um projeto emancipatório de uma sociedade legitimamente
democrática. (GOHN, 2003).
Esses modos de funcionamento em que os movimentos ecológicos
contemporâneos procuram atuar refletem como a dinâmica do imaginário, a partir do
pensamento sistêmico, pode nos revelar quais passos à sociedade ocidental vai, em
seus paradoxos e contradições, dando em busca de saídas na dinâmica das práticas
sociais cotidianas trazendo possibilidades de uma sociedade mais viável,
sustentável.
O iconoclasmo endêmico, seja este refutado como nos propõe Durand, e/ou
ainda, pela fruição poética bachelardiana, que nos permite viver na liberdade do
“terceiro incluído” e na incerteza própria da natureza psíquica humana, nos planifica
a possibilidade de pensar/viver peloo transcendentalismo eufêmico dos trajetos do
espaço imaginado nos permitindo enfrentar a crueza da vida e da morte na
fantástica criação de mundos imaginais18.

2.4. Os regimes míticos diurnos e noturnos

Os valores imaginários instituintes do Romantismo, Simbolismo e Surrealismo
em contraposição ao racionalismo científico, se coadunam com as “psicologias das
profundezas” pela descoberta do inconsciente, comprovando o funcionamento do
18

Ver o entendimento de Freud (2010) sobre o “sentimento oceânico”, especificamente, entre as
páginas 40 e 57.
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psiquismo humano para além das percepções imediatas da razão, revelando as
“imagens racionais dos sonhos, da neurose ou da criação poética” (DURAND, 2011,
p.35).
Destaca os estudos clínicos de Freud sobre os sonhos que afloram do
inconsciente recalcado, assim como também, os trabalhos psiquiátricos de Carl Jung
pela pluralização da libido freudiana em imagens arquetípicas do animus (masculino,
ativo, primitivo) e da anima (feminina, passivo, tolerante). As matrizes arquetípicas
das imagens, animus e anima, posteriormente aperfeiçoadas para além das duas
matrizes junguiana, irão formar a base das Estruturas Antropológicas do Imaginário
durandiano conformados em dois regimes de imagens e três classes arquetípicas
que se articulam: diurno- heroico e o noturno-mística e disseminatória.
O Regime Diurno da imagem (estruturas esquizomorfas) é definido por
Durand (2002) como uma antítese, pois representa as imagens arquetípicas do herói
(separar) que combate o monstro. “O Regime Noturno tem a ver com a dominante
postural, a tecnologia das armas, a sociologia do soberano mago e guerreiro, os
rituais da elevação e da purificação” (DURAND, 2002, p.58); são características do
masculino que representam à ascensão, a subida, o sol, a luminosidade das coisas.
São estruturas que se apresentam claramente em oposição como ausênciapresença, ser-não ser, ordem-desordem, bom-mau, luz-treva, representando as
polaridades dos enfrentamentos e das clivagens, do combate e da fuga, da rapidez.
Nesse regime estão as representações simbólicas da tragédia, do tempo e da morte,
do fim da vida, como ela mesmo se apresenta.
O Regime Noturno da imagem é definido por Durand como uma “vacuidade
absoluta, uma total catarofilia do tipo nirvânico” (DURAND, 2002, p.193), representa
as imagens arquetípicas da mística (incluir, digerir) - a descida ao ventre, o
acolhimento, e ao mesmo tempo, às profundezas do ser, o mistério - e da
disseminatória, o dramatizar, a imagem cíclica – imagens simbólicas reduzidas pelas
narrativas a alguns conjuntos de significações simbólicas.
O Regime Noturno traz como característica da mística as ambivalências do
mito: o próprio ventre que acolhe também pode devorar; “[...] na descida arrisca-se,
a todo momento, a confundir-se e a transformar-se em queda” (DURAND, 2002,
p.201). Do mesmo modo que o arquétipo da mística comporta a ambivalência do
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“acolher” e do “devorar”, a função eufêmica das narrativas disseminatórias
pressupõe, pela elaboração do mito, do tempo e da morte, uma esperança de
negação, de viver o onírico, a alegria da festa e a beleza estética das paisagens
reais/imaginadas.
Como nos pontua Teixeira e Araújo (2009), “[...] aqui o eufemismo afirma não
somente o poder do homem de melhorar o mundo, como também se ergue contra o
destino mortal”, em que a realidade objetiva do tempo que escraviza e da morte
como fim é sublimada. “O que está, pois aqui em causa é a transformação da morte
e das coisas num contexto da verdade e da vida [...]” (DURAND, 2002, p.11),
convalidadas nos percursos/trajetos humanos dos encantos poéticos e nos atos de
fé, renovados na crença dos mitos que se repetem como preceitos ritualísticos.

2.5. A dinâmica do imaginário no trajeto antropológico

Os trajetos antropológicos são percursos da imagem desde a instância
primordial do imaginário (amorfo), o inconsciente que “sobe”, produzido pelos
sonhos e desejos na imaginação até a produção de imagens simbólicas que se
reduzem pelas narrativas do arquétipo disseminatório de onde se estabelecem as
comunicações e produções culturais. Pelo “trajeto antropológico” perpassam alogias
pautadas nos pluralismos dos espaços-tempos passíveis de reversão (CORBIN,
1995; ELIADE, 2012) que se contrapõem as lógicas de causalidade dos dualismos
“irreversíveis” marcados pela pobreza do tempo unificado19. A natureza sistêmica da
pluralização do “trajeto” não reside mais na dicotomia sujeito-objeto, e sim nos
enlaces e tramas relativas às instâncias e atributos constitutivos dos sujeitos/objetos.
O pluralismo imaginário em Durand (2011) traz na lógica do mito (alogia) uma
flexibilidade inclusiva entre os diversos mitos, como o herói e o monstro, em que
ambos dividem uma relação de “sincronicidade da similitude”, particularmente com
os princípios do terceiro incluído, tertium datum - um objeto pode ser descrito por A e

19

Tessituras críticas do tempo único do “relógio” globalizado das classes dominantes e a variância de
tempos ritmados pelo “lugar” (SANTOS, 2010).
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por não-A ao mesmo tempo, em que a similitude apela à necessidade simultânea de
contraditórios, ou seja, à coincidência dos contrários (DURAND, 2011, p.83-84).
Todo pluralismo carrega sobreposições, ambivalências, e semelhanças, que
formam o caldeirão das tessituras realidade/imaginação (anfibólio); os enlaces,
muitas vezes incertos e caóticos, formam as semânticas, o simbólico que “organiza”
e constitui as alogias imaginais. São expressões da linguagem do mito apresentada
numa sequência gramatical em que o verbo define a ação arquetípica das imagens,
que se torna “gramaticidade” na singularidade do “trajeto antropológico” na busca
por sentido.

O “trajeto antropológico” representa a afirmação na qual o
símbolo deve participar de forma indissolúvel para emergir
numa espécie de “vaivém” contínuo nas raízes inatas da
representação do sapiens e, na outra “ponta”, nas várias
interpelações do meio cósmico e social. (DURAND, 2011, p.90)

As “estruturas verbais” são “moldes ocos”, por onde as imagens inatas
(arquétipos) do homo sapiens se encaixam em tessitura imaginação/realidade no
movimento de “vaivém” do “trajeto antropológico”, instituindo/constituindo o sistema
simbólico

do

pensamento

manifestadas/projetadas

através

humano
de

rituais

nas

formas

(cultura).

É

(im)possíveis
pela

gramática

(gramaticidade) - na ordem: verbo, substantivo e adjetivo - que o mito se (re)inventa,
transformando imagens arquetípicas em linguagem (sentido lato) nos modos de
produção de sentido inerentes a singularidade humana. Contudo, a narrativa, figura
mítica disseminatória, estabelece imposições pela limitação da sintaxe, tornando a
imagem enquanto representação do real, uma redução da figuração simbólica.
(DURAND, 1982, 2002, 2011).
O “trajeto antropológico” é o esquema (sentido piagetiano) de funcionamento
das estruturas antropológicas do imaginário durandiano, trazendo nesse sistema
dinâmico, a tópica sociocultural do imaginário. “Em 1980 elaboramos um esquema
da „tópica‟ das utilizações classificadas do imaginário numa sociedade dada e num
momento dado. O conceito de tópica (topos, “lugar”) situa os elementos complexos
de um sistema num diagrama.” (DURAND, 2011, p.92).

47

O diagrama proposto por Durand (2011) se baseia em grande parte nas
instâncias de funcionamento na 2ª tópica freudiana, o “isso” (id), o “eu” (ego) e o
“supereu” (superego). Essas instâncias psíquicas propostas por Freud (1996)
coincidem com as duas extremidades do “trajeto antropológico” onde o “isso” “inconsciente”, que Durand prefere chamar de “inconsciente específico” - traz uma
analogia à extremidade mais profunda do imaginário - imagem arcaica ou primordial,
enquanto o “eu” e o “supereu” (consciências) são análogos à extremidade da
narrativa do mito disseminatório.
No trajeto antropológico, o “inconsciente específico” representa o imaginário
mais profundo (amorfo), na medida em que as imagens se formam, há a instituição
simbólica sistêmica - manifestação do “eu” - até a sistematização das imagens
transformadas em narrativas pelo mito disseminatório – o “supereu”. Como o mito
disseminatório não esgota o real do sujeito (por ser uma redução do real) há o
retorno às instâncias mais profundas do imaginário numa busca por “respostas”
(sentido), caracterizando o “vaivém” do “trajeto antropológico”.
Na tópica sociocultural o mito disseminatório, assim como na instância do
“supereu”, representa a extremidade do mito manifesto que “deixa passar valores e
ideologias oficiais” (DURAND, 2011, p.98), é um instituído que “[...] organizará e
racionalizará em códigos, planos, programas, ideologias e pedagogias, os papéis
positivos do „ego sociocultural‟.” (DURAND, 2011, p.95). O “isso”, assim como o
imaginário primordial, representa a extremidade do mito latente dos sonhos e
devaneios, da profusão de imagens sobrepostas, ambivalentes e semelhantes, um
instituinte que “[...] irá regularizar-se na sua parte mediana [do trajeto] de acordo
com os vários papéis, somente para terminar muito empobrecido na extremidade
superior onde o alógico do mito tende a atenuar-se em prol da lógica em curso.”
(DURAND, 2011, p.96).
A imaginação, enquanto função simbólica geral, assinala “negar eticamente o
negativo”, isso quer dizer que ela “deseja” a negação do nada, da morte e do tempo.
O autor salienta que a função da imaginação é antes de tudo uma função de
eufemização, uma dimensão poética do desejo e das alegorias, que no percurso do
“trajeto antropológico” busca sentido para existência da alma humana; um desejo de
“ser” que transborda... para além do nada, do tempo e da morte.
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As prerrogativas do imaginário são pressupostos necessários para a
compreensão da dimensão do simbólico na estrutura do pensamento humano, e
como este, se apresenta, historicamente, desde os nossos ancestrais na PréHistória até a era da Globalização. Esse longo percurso representa os passos,
muitas vezes vacilantes, dos caminhos desbravados pela humanidade e das marcas
deixadas na habitação de cada ponto do planeta. Observando a nossa trajetória, se
torna importante estabelecer uma compreensão sobre o entendimento do espaço na
constituição das sociedades contemporâneas.

49

3. ENTENDIMENTO DO ESPAÇO

O entendimento do espaço perpassa por várias dimensões e possibilidades
de compreensão. A primeira delas é a dimensão humana onde pretendo identificar o
sujeito no espaço a partir dos seus processos históricos, passando pelo
desenvolvimento biológico, pela identificação da sua natureza psíquica, pela
linguagem e a sua constituição da cultura.
Proponho também, analisar as concepções de espaço geográfico em Santos
(2012, 2010, 2008), para o qual, o espaço é “[...] definido como um conjunto
indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” (SANTOS, 2012, p.21) e,
que a partir desta noção, trago as intersecções dos “espaços banais” por onde
ocorrem

as

tessituras

imaginação/realidade

entre

as

“verticalidades”

e

“horizontalidades” no processo dialético de reconstituição do espaço/território na
busca por sentido.
A partir desse cenário, trago as concepções do espaço social em Lefebvre
(2008ª, 2008b, 2006) e dos processos de reprodução20 das relações de produção do
espaço, que se dinamizam nas relações sociais dos fluxos das cidades, no
movimento das conjunções-disjunções do espaço, em que aparece o “concebido,
vivido e percebido”.
Como pano de fundo, o cenário urbano do século XXI e a influência das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na instituição de fluxos
informacionais das/ nas cidades virtuais (FIRMINO, 2010; CASTELLS, 2000;
SCHAFF, 1995), tendo como elementos as bases materiais e imateriais dos
processos humanos, potencializando outros modos de vida na contemporaneidade
(HETKOWSKI, 2006; LIMA JR, 2005). Como desdobramentos das TIC, identificar o
papel da escola como um lugar constitutivo, tradicionalmente, pela formação
pedagógica e política, mas que, conjuntamente aos aspectos contemporâneos,
apresenta potencialidades para exploração dos espaços do lúdico, do imaginário, do
jogo e do jogo digital.
20

Lefebvre (2008b) supera a dicotomia capital e trabalho (contraposição à fragmentação do espaço)
ao mesmo tempo em que reafirma as contradições decorrentes do cunho capitalista sobre as práticas
sociais entre o urbano e a vida cotidiana, que são simultaneamente, produtos e produção do espaço.
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3.1. O sujeito e o entendimento do espaço

A pré-história humana21 é datada em aproximadamente 4,3 milhões de anos.
Corresponde ao período que se estende a partir dos primeiros hominídeos
Ardipithecus, ainda habitantes das árvores, até a invenção da escrita há 3.500 a.C.
definida como marco na história da civilização – registro da história. Mas, foram com
os nossos descentes descidos das árvores, os bípedes Australopitecos de
aproximadamente 3,9 milhões de anos, que se deu o início da era dos
deslocamentos humanos sobre a face da terra caracterizando os hominídeos como
povos nômades.
Desde os primórdios até a escrita, o ser humano passou por profundas
transformações. Há 2,5 milhões de anos, os Homo Habilis, na África oriental,
desenvolveram ferramentas feitas de pedra para caça e defesa contra animais.
Entre 2 milhões de anos há 300 mil anos, os Homo Erectus, foram os primeiros a
realizar grandes deslocações para Ásia, Europa e América do Norte (mais ao fim
desse período, pelo estreito de Bering – era glacial), também os primeiros a
manipular o fogo e, no fim do período, já desenvolviam estratégias complexas de
caça a animais maiores. No período de 300 mil anos a 29 mil anos, os
Neanderthais22, mais robustos e de cérebro maior, habitantes nômades da Europa
Ocidental, oeste da Ásia e Africa Setentrional, além das habilidades de seus
antecessores desenvolveram técnicas para confecção de roupas com pele de
animais para se protejerem do frio; coexistiram com os Homo Sapiens em
determinados períodos históricos, porém foram extintos há pelo menos 27 mil anos.
Por fim, no período de 200 mil anos aos dias de hoje, nós, os Homo Sapiens os primeiros fósseis foram encontrados na Etiópia com 160 mil anos de idade. Há 40
mil anos (Paleolítico Superior), já espalhados por todo o planeta, nossos ancestrais
diretos dominavam a linguagem oral próximo da “estrutura” que temos hoje e, as
21

Pré-história. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria> Acesso em:
13 ago. 2013.
22
Alguns autores, consideram os homens-de-neandertal subespécies do Homo Sapians (nesse caso,
Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, respectivamente), [...] porém, [...] recentes
evidências de estudos com DNA mitocondrial indica que os Neanderthais "não pertencem à linhagem
humana". Geralmente é aceito que tanto os Neanderthais como o Homo sapiens evoluíram de um
ancestral comum, mas a classificação dos neandertais depende de quando, na linha do tempo,
ocorreu essa separação. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Neanderthal> Acesso em: 13 ago.
2013.
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representações pictóricas rupestres, se transformariam nos primórdios da língua
escrita. Entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C. (Mesolítico), a humanidade começa a se fixar
a terra por meio da agricultura e criação de pequenos animais a partir da formação
de pequenos grupos; as aldeias são o início do processo civilizatório societário.
Entre 5.000 a.C. a 3.500 a.C. (Neolítico), o surgimento da língua escrita, a
descoberta do metal com a fundição do cobre (metalurgia) e os primeiro protoestados, que se desenvolveriam na Mesopotâmia, na região do Saara/Nilo e no Vale
do Indo; com eles, a formação de forças militares, a administração, a burocracia.
Entre 4.000 a.C. e 3.000 a.C. a transição entre a pré-história humana e mundo
“civilizado” ocorreria de forma diferente nas diversas parte do mundo.
Essa breve introdução nos dá a dimensão da importância dos deslocamentos
humanos no planeta, definindo parte do nosso desenvolvimento no mundo,
revelando a importância do espaço geográfico nesse longo processo evolutivo
biológico com seus consequentes desdobramentos em todos os aspectos da vida
humana. O “salto” do biológico para o social passa por diversos aspectos complexos
de desenvolvimento, e, vários são os campos do conhecimento que trataram (e
tratam) da compreensão e entendimento dessa passagem.
A psicanálise como um desses campos, nos traz a ideia de que a condição
psíquica embrionária da espécie humana permitiu ao homem pré-histórico, em sua
longa trajetória espaço-temporal, desenvolver-se no sentir/pensar/agir, primeiro,
pelas necessidades de sobrevivência e procriação. Essa natureza psíquica é
revelada em Freud, na citação de Paulo Endo e Edson Souza (2010) sobre o artigo
intitulado Além do Princípio do Prazer (1920), na proposição freudiana referente às
pulsões.

A primeira teoria das pulsões [primeira tópica] apresenta duas
energias como sendo a base da dinâmica do psiquismo: as
pulsões do eu e as pulsões do objeto. As pulsões do eu
ocupam-se em dar ao eu proteção, guarida e satisfação das
necessidades elementares (fome, sede, sobrevivência,
proteção contra as intempéries, etc.), e as pulsões de objeto
buscam a associação erótica e sexual a outrem. (FREUD,
2010, p.16).
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Nesta perspectiva, podemos observar que o “aparelho psíquico” do homem
evolui conjuntamente a outras dimensões biológicas na filogênese da espécie, em
função das pressões vividas pelos grupos humanos por meio das práticas cotidianas
desde a pré-história. Penso que esses processos foram se desenvolvendo pelo
tempo, numa longa sucessão ontogenética de adaptações biológicas, e por
consequência, foram se instituindo como resultado de relações “sociais” até se
constituírem nas sociedades do nosso tempo.
Outro aspecto importante da condição biológica é a dimensão simbólica do
ser humano, que grosso modo, se constitui como a representação das “coisas”
ausentes. Essa capacidade, também embrionária da natureza psíquica humana, tem
pelas representações dos símbolos, o elemento essencial nos processos de
comunicação, em que designa ao sujeito, ações significantes (forma) sobre o
mundo, estabelecendo a produção da realidade social tanto pelas representações
dos

objetos

concretos,

quanto

nas

representações

das

coisas

abstratas

(sentimentos, temporalidades, ideologias, etc.).
As representações simbólicas são desenvolvidas pelas relações sujeito/meio
externo através das forças existentes entre as demandas coletivas e individuais e a
necessidade

de

transformação

da

natureza

para

formar

a

dinâmica

de

funcionamento de um espaço social. A linguagem (idioma) passa a ser o principal
instrumento das representações simbólicas que com o tempo vão se formando por
sistemas complexos de comunicação regidos por regras (gramática) que relacionam
os diversos sinais específicos em significados específicos23.
Para além da estrutura, a linguagem permite aos seres humanos produzirem
um conjunto infinito de enunciados por meio da diversidade de interações (contexto
e relações), buscando um sentido próprio para cada indivíduo na sua singularidade
de mundo24 (real do sujeito), simultaneamente, estabelecendo as bases de
comunicação da realidade social. Vygotsky (1998) vai nos dizer que a linguagem é
algo que nasce “fora” do sujeito enquanto um constructo “artificial” produzido pela
cultura, porém, quando incorporado ao pensamento, forma um amálgama indivisível
que vai estruturar o modo de funcionamento do pensamento humano.

23
24

Ver SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1971.
Ver DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2002.
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Na sucessão ontogenética o ser humano foi “expandido” sua dimensão
psíquica em comum acordo com os aspectos cada vez mais complexificados e
ampliados pelas representações simbólicas da linguagem e todas as outras formas
de comunicação (arte, poesia, etc.). Parece que nos tornamos muitos num só
imputando pressões ainda maiores a natureza psíquica humana. A cultura passa a
ser o grande arcabouço de realizações coletivas e individuas constituindo para nós
um emaranhado e profuso universo de conhecimentos, das artes, da linguagem, da
técnica, das tecnologias, das leis, da moral, do “lugar” dos saberes adquiridos pelo
ser humano como sujeito pertencente a uma sociedade.
Na perspectiva do sujeito que vive imerso na cultura surge uma nova
proposição freudiana que modifica a primeira tópica. A segunda teoria pulsional, ou
segunda tópica, é descoberta por Freud (1996) muito em função das pressões
exercidas pela cultura sobre o sujeito; o supereu, como desdobramento do ego, “[...]
é um preliminar essencial da atividade de julgar da consciência” (p.42). Essa é a
terceira instância encontrada no aparelho psíquico que representa o princípio de
realidade - a primeira é o id, o inconsciente representado pelo princípio do prazer; a
segunda é o ego, representado pela consciência.

Essa instância, ao mesmo tempo em que possibilita uma
aliança psíquica com a cultura, a civilização, os pactos sociais,
as leis, as regras, é também responsável pela culpa, pelas
frustrações e pelas exigências que o sujeito impõe a si mesmo,
muitas delas inalcançáveis. Daí o mal-estar que acompanha
todo o sujeito, e que não pode ser inteiramente superado.
(FREUD, 2010, p.17-18).

É no contexto dessa realidade psíquica que se faz necessário o entendimento
sobre o sujeito e em suas relações de “lugar”, ou mais especificamente, em suas
localizações (SANTOS, 2008) enquanto percursos pessoais e intransferíveis.
A realidade, do latim realitas ("coisa") significa, de um modo geral, tudo o que
existe incluindo “tudo o que é”, ou o que “as coisas são”, do modo como essas são
percebíveis ou não, acessíveis ou compreendidos pela filosofia, ciência ou qualquer
outro sistema ou estrutura de análise, assim como também, tudo que existe “fora” e
“dentro” do sujeito em suas validações. No senso comum a realidade é a
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combinação que construímos entre a imagem da coisa e a ideia que temos dela;
uma conformidade da verdade plausível.
Do ponto de vista da ontologia de Heidegger, a realidade existe enquanto
uma interpretação da realidade a partir do Dasein (ser-aí) no mundo, portanto a
realidade passa pelo fenômeno hermenêutico.

A distinção entre o modo de ser do homem e o modo de ser
das “coisas” implica em não contrapor homem e mundo, como
ocorre na relação sujeito-objeto. Assim, existência não diz mais
presentidade (Vorhandenheit), também não se trata do
exemplar de um gênero de entes [sujeito determinado] uma vez
que o ser que está em jogo na existência do Dasein é “sempre
meu” (Jemeinigkeit), considerando-se que a temporalidade se
determina pela singularidade. Com isto indica-se o conceito
formal de existência. O Dasein existe. Ademais o Dasein é o
ente que eu mesmo sou, (HEIDEGGER, 1988p. 90). Aqui ficam
delineadas não somente a singularidade da finitude da
existência, mas o seu sentido haurido das modalizações da
temporalidade. (BARRETO, 2012, p.29)

Nessa perspectiva a realidade está ligada diretamente a existência do ser na
finitude de sua temporalidade, porém, as múltiplas possibilidades do Dasein25 no
mundo nos permitem infinitas possibilidades de interações pertinentes à condição
humana instituída pela dimensão simbólica. A subjetividade da imaginação e as
ideações são realidades objetivas dessa dimensão simbólica, ainda que não sejam
objetos de uma realidade palpável, contudo, quando existentes no Dasein de cada
indivíduo são reais e verdadeiras em si mesmas, pois negar a construção das
imaginações e ideias seria o mesmo que negar a própria existência do ser
ontológico.
A transversalização singular enquanto ação do indivíduo sobre a realidade do
mundo é que forma a ideia de um real próprio do sujeito, todavia, esse real não está
limitado apenas pelas percepções e comunicações do mundo, pelo qual, sempre há
o que em parte vai lhe escapar. A realidade, enquanto constituição das “coisas” do
mundo, não se esgota no dizer de nenhum tipo de linguagem, nem em nenhuma
25

Apesar das divergências existentes entre o entendimento de realidade na psicanálise de Freud e
na ontologia de Heidegger, [...] por certos aspectos, sua filosofia do Dasein [em Heidegger] pode ser
aproximada do descentramento do sujeito operado pela psicanálise [em Freud]. (MATTEO, 2003).
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outra forma possível do simbólico. Como dito anteriormente, a linguagem para além
da sua estrutura, nos possibilita infinitas combinações nos modos de dizer sobre o
mundo, tornando impossível o seu esgotamento, ou seja, por mais que diga algo
sobre alguma coisa ou alguém, nunca conseguiria esgotá-lo, pois sempre terei algo
a dizer.
Então, o que nos cabe dizer sobre a realidade do mundo? Tudo aquilo que é
possível falar sobre a realidade a partir de “mim mesmo” enquanto sujeito que traz
na experiência sobre o mundo o modo próprio de operar sobre ele, mas sempre
dentro daquilo que é possível expressar pela linguagem ou qualquer outra forma de
comunicação (arte, música, literatura, etc.) enquanto dimensão simbólica. A
linguagem em suas derivações expressivas, assim como as diversas outras formas
de comunicação simbólica, não esgota o real do sujeito, muito menos a realidade em
que ele vive, então, tudo aquilo que podemos dizer/ comunicar sobre o mundo são
ideias e construções reduzidas do mundo pela experiência do sujeito a partir do seu
real.
É preciso esclarecer que o real do sujeito se constitui na sua própria realidade
psíquica, se distinguindo da realidade material sem, necessariamente, estabelecer
oposição entre uma e outra. Ao contrário disso, as “realidades” estão sempre
interligadas e articulações em posições complementares, que perpassam pelo
desejo

inconsciente

do

id

na

dinâmica

das

pulsões,

representadas

e

transversalizadas pelo funcionamento do sujeito na cultura.

A realidade psíquica designa, assim, do ponto de vista tópico, o
desejo enquanto primordialmente desejo inconsciente; do ponto de
vista dinâmico, a fantasia na qual se articula o desejo; mas também,
do ponto de vista econômico, a pulsão, à medida que sua energia
investe as representações que compõem a fantasia e o desejo. Em
cada uma dessas perspectivas, a noção de realidade psíquica
significa um real que tem a sua consistência, sua coesão própria, e
que não se poderia confundir com aquilo que Freud chama ora
"realidade exterior" (FREUD, 1911, p. 279), ora "realidade material".
(BAAS, 2001, p.2)

Do biológico para o social num “salto” de desenvolvimento humano de quatro
milhões de anos... O importante aqui é perceber como o estatuto do real do sujeito,
assim como, os pressupostos ontológicos do Dasein formam uma parte importante
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da compreensão da dimensão humana, na grande aventura do percurso espaçotemporal dos deslocamentos humanos no espaço geográfico. Para isso, foi
necessário construir uma visão, ainda que parcial, sobre quem é esse sujeito e de
que lugar ele sente/pensa/diz/faz o mundo nas produções e reproduções dos
espaços sociais (LEFEBVRE, 2006).

3.2. O espaço social no espaço geográfico: as conjunções-disjunções nos
espaços banais

O espaço para Milton Santos (2012) é o palco de onde se desenrolam a vida
num

processo

dinâmico

e

contínuo

que

é

simultaneamente,

unificação,

fragmentação e individuação, que se encontra em permanente transformação. O
espaço impõe uma realidade própria na qual a sociedade não pode funcionar fora
dele. Cumpre aqui, compreender o movimento societário no espaço a partir dos
efeitos do tempo como processo de mudança, para isso o autor cria quatro
“categorias do método geográfico” buscando o entendimento do funcionamento da
totalidade social no espaço-tempo; as categorias são: forma, função, estrutura e
processo26. (SANTOS, 2008, p.67-79).

Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais,
ao arranjo ordenado de objetos, a um padrão. Tomada
isoladamente, temos uma mera descrição de fenômenos ou de
um de seus aspectos num dado instante do tempo. Função, de
acordo com o Dicionário Webster, sugere uma tarefa ou
atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa.
Estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um
todo; o modo de organização ou construção. Processo pode
se definido como uma ação contínua desenvolvendo-se em
direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de
tempo (continuidade) e mudança. (SANTOS, 2008, p.69).

26

Como se trata de processos relacionais de variáveis, essas categorias geográficas do espaço
estarão em negrito para facilitar o entendimento dos entrelaçamentos no parágrafo abaixo.
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A paisagem é reflexo do processo histórico acumulativo que evidencia a
forma dos objetos ou estrutura técnica que nos seus modos de funcionamento
definem sua função. Percebe-se que as quatro categorias geográficas do espaço,
apesar das particularidades que lhes são próprias, só podem ser compreendidas a
luz da dinâmica dos seus funcionamentos entrelaçados. Sendo assim, podemos
entender que, essas categorias-conceitos inter-relacionadas “[...] constroem uma
base teórica e metodológica a partir da qual podemos discutir os fenômenos
espaciais em totalidade” (SANTOS, 2008, p.71).
Então, o espaço na sua totalidade é definido pela dinâmica dessas categorias
conceituais, condicionando o funcionamento social pelas “metamorfoses” sobre a
natureza, compreendendo também, que a natureza exerce sobre o social muitos
desafios técnicos para sua transformação; nessa condição, podemos dizer que a
natureza é parte da totalidade do espaço imputando ao humano a necessidade de
desenvolvimento da inteligência técnica.
Assim, dos lugares habitados aos territórios dos Estados-Nações, há
criações, recriações, renovações, considerando os aspectos da simultaneidade de
unificação, fragmentação e individuação, em cada movimento realizado pela
sociedade no conjunto de suas ações em tempos e modos de desenvolvimento
diferentes.

O movimento da totalidade social acarreta mudanças no
equilíbrio entre as diferentes instâncias ou componentes da
sociedade, modificando os processos, exigindo novas funções
e atribuindo diferentes valores às formas geográficas. O
espaço corresponde às alterações na sociedade por meio de
sua própria alteração. (SANTOS, 2008, p.77).

Nesse sentido, tanto a sociedade altera o espaço quanto é por ele modificado
numa relação dialética conjuntiva e disjuntiva em sua “totalidade concreta” no modo
como as categorias-conceitos reproduzam seus elementos numa dinâmica que ora
representa as simultaneidades e complementariedades e, ora representa os
descompassos e fragmentações. Os níveis de evolução dos espaços em cada lugar
e território são assimétricos e diacrônicos e o valor das mudanças ocorre de forma
relativa nos tempos de cada lugar. Em função de o espaço ser uma totalidade é que
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conseguimos identificar os movimentos variados e os valores diferenciados em cada
porção do território.
As noções de totalidade e tempo estão associadas à distribuição de recursos
e que de certo modo, define a distribuição do trabalho que para Santos (2012, p.129)
se constitui no “[...] motor da vida social e da diferenciação espacial”; o trabalho é o
“senhor” da criação e recriação dos espaços e tempos. É pelo trabalho, ou melhor,
pela divisão do trabalho e do processo de produção, que as funções exercidas pelo
homem alteram as funcionalidades dos lugares pelas novas relações que passam a
ser constituídas. Há no primeiro momento, a celebração do humano que pela
capacidade de transformar a natureza pelo trabalho, se renova e diversifica suas
ações, reencontra outras possibilidades de atuação no mundo; porém, as
metamorfoses da mudança trazem suas mazelas.

A primeira presença do homem é um fator novo na
diversificação da natureza, pois ela atribui às coisas um valor,
acrescentado ao processo de mudança um dado social. Num
primeiro momento, ainda não dotado de próteses que aumenta
seu poder transformador e sua mobilidade, o homem é criador,
mas [também] subordinado. Depois, as invenções técnicas vão
aumentando o poder de intervenção e autonomia relativa do
homem ao mesmo tempo que vai se ampliando a parte da
“diversificação da natureza” socialmente construída. (SANTOS,
2012, p.131).

Com o trabalho nasce o capital, que passa a controlar os modos de produção
e, devido à importância do trabalho na sociedade, passa a controla-lo também,
definindo o capitalismo como modelo hegemônico de produção e o liberalismo
(depois, neoliberalismo) como ideologia hegemônica, instituindo a mais valia como
modos de exploração e controle pela classe burguesa emergente e dominante.
Na era da globalização Santos (2010) nos revela “um mundo confuso e
confusamente percebido” (p.17) em que o progresso da ciência e das técnicas
passam a unificar o tempo e, de certo modo, o espaço a partir dos mercados
financeiros e de produção que passam a funcionar globalmente. Desse modo criam
se descompassos entre o tempo real do funcionamento das localidades nas suas
relações cotidianas assim como nas divisões do trabalho criando abismos de

59

desenvolvimento em porções territoriais. Santos (2010) nos apresenta três
perspectivas sobre o fenômeno da globalização: o primeiro como fábula, o segundo
como perversidade e o terceiro uma proposição dialética.
A globalização enquanto fábula é uma imposição de grupos hegemônicos que
controlam o capital globalizado que desejam passar a ideia de mundo que todos têm
acesso à informação e aos bens de consumo igualitariamente. Essa visão
homogeneizadora esbarra nas diferenças profundas da distribuição de riquezas
entre os lugares em função dos níveis de desenvolvimento diferenciados em que a
relação entre pobres e ricos se encontram cada vez mais acentuadas.

De fato, para a maior parte da humanidade a globalização está
se impondo como uma fábrica de perversidades. O
desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e
as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário
médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em
todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se
instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem
seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece, a
despeito dos progressos médicos e da informação. A educação
de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastram-se e
aprofundam-se males espirituais e morais, como os egoísmos,
os cinismos, a corrupção. (SANTOS, 2010, p.19-20).

Há ainda uma terceira possibilidade. A instituição de “uma outra globalização”
a partir do seu sentido mais humano aproveitando os avanços da ciência e da
tecnologia para o desenvolvimento mais solidário, no qual possam estar a serviço
pelo movimento de novas esferas sociais e políticas baseados no fenômeno da
sociodiversidade. “Junta-se a esses fatos a emergência de uma cultura popular que
se serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas, permitindo-lhe
exercer sobre última uma verdadeira revanche ou vingança.” (SANTOS, 2010 p.21).
Os impactos da globalização estabelecem uma relação paradoxal entre a
ampliação das redes de informação e comunicação estreitando as relações inter e
intranacionais aproximando culturas, ideias, sentimentos, pessoas e, o sistema de
comércio internacional fechado em grandes blocos econômicos, puxados pelos
países de economia central (hegemônicos), tendo por objetivo a proteção e
preservação de seus mercados internos. Esta situação da comunicação tecnológica
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em rede e a formação de blocos econômicos têm suas raízes no jogo internacional
do mercado de capitais influenciados pela economia política global.
As decisões político-institucionais, sobretudo a mudança na relação EstadoMercados

em

favor

dos

últimos,

decorre

da

supremacia

ideológica

do

neoliberalismo, exercendo papel fundamental nos processos de globalização. Esses
processos avançam em ritmos muito diversos e causam contradições nas relações
internacionais, que podem desacelerar ou até mesmo bloquear avanços posteriores.
Geograficamente, criam-se áreas de expulsão e áreas de atração dos capitais,
sendo que o problema do desemprego torna-se mais grave nas primeiras. Santos
(2010) vai nos dizer, que estamos vivendo num mundo de exclusões estruturais, “[...]
agravadas pelas desproteção social, apanágio do modelo neoliberal, que é, também,
criador de insegurança.” (p.59).
Aqueles Estados que não possuem uma estrutura competitiva capaz de
participar do mercado internacional estarão fora de todos os benefícios gerados pelo
sistema. Isto cria enormes bolsões de miséria, incompatíveis paradoxalmente a
própria ideia de globalização (aproximação entre os povos), onde teremos mais
excluídos do que incluídos. Castells (2000) sinaliza para importância do EstadoNação, em assumir o controle do processo de globalização no território.

A intervenção estatal em qualquer época histórica tem grande
influência na economia, exercendo assim, papel fundamental
não apenas no sistema de regulação dos mercados, mas
também no poder de decidir sobre o tipo de desenvolvimento
econômico da sociedade, influenciando direta ou indiretamente
nos processos produtivos (CASTELLS, 2000 v.1, p.31).

Adam Schaff (1995) nos propõe uma reflexão sobre os impactos na “formação
econômica na sociedade”, principalmente, sobre o desemprego estrutural em função
da automação e robotização da produção e dos serviços. O autor destaca que o
Estado poderia estabelecer medidas compensatórias a partir da redistribuição das
riquezas acumuladas pelas empresas (como redução dos impostos e das horas de
trabalho, e, ampliação dos anos de estudo para melhoria da qualidade de vida em
sociedade), assim como, intermediar o processo de democratização das relações
humanas, em função da riqueza conquistada pela revolução cibernética. Outra
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reflexão proposta por Schaff (idem) consiste na formação de uma cultura de
sociedade em que a globalização deveria libertar o homem do enclausuramento da
cultura nacional convertendo-o em cidadão do mundo – traz um sentido próximo do
pensamento de Santos (2010) no que tange a uma “consciência universal”.
O que temos hoje é um modelo econômico essencialmente capitalista e
ideologicamente neoliberal. Quase toda estrutura econômica mundial está baseada
em rede, e esta, contempla mudanças que transformam o modo dos processos
produtivos deslocando-se da filosofia de acumulação intensiva de capitais
característicos do pós-guerra (linear e fragmentado) para a de acumulação flexível,
que determina ações cooperativas dos processos de produção e trabalho (sistêmico
e assincrônico).
Na luta contra a realidade perversa da globalização, Santos (idem) traz as
discussões, e uma esperança, sobre os movimentos sociais contemporâneos.

O tema das verticalidades das horizontalidades já havia sido
tratado por mim no livro a natureza do espaço [...] sobretudo no
capitulo 12. Vamos agora abordá-lo segundo novos ângulos e
ambicionando uma visão prospectiva, a partir desses dois
recortes superpostos e complementares no espaço geográfico
atual. (SANTOS, 2010 p.105)

Proponho analisar as concepções de espaço em Santos (2010), como cenário
das intersecções dos “espaços banais”, por onde ocorrem as contradições pelas,
sobreposições, ambivalências, mas também, similitudes e semelhanças, entre
“verticalidades” (dominação e controle do modelo hegemônico sobre o território) e as
“horizontalidades” (que se impõem como oposição ao espaço econômico),
instituindo

nesta

última,

as

“contrarracionalidades”

(processo

dialético

de

reconstituição do espaço/ território) pelas quais os sujeitos buscam sentido
(sobrevivência) (SANTOS, 2010).
Os “espaços banais” são os lugares das tessituras imaginação/realidade. É o
espaço das lutas e da busca por sentido, onde os movimentos sociais
contemporâneos

(GOHN,

2006),

estabelecem

modos

de

funcionamento

(horizontalidades) que estão exercendo sobre a sociedade, mecanismos de força
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(contrarracionalidades) que se contrapõem a lógica perversa do globalitarísmo das
classes hegemônicas (verticalidades).
Como dito antes, para Santos (2008) “o espaço deve ser considerado uma
totalidade”, uma instância da sociedade que se investe do sentido mais amplo,
formada por fluxos relacionais que ocorrem num determinado lugar historicizado,
mas que, com um olhar já permeado pelas transformações tecnológicas,
constituídas pelos espaços de comunicação em redes informacionais, necessitam
que as cidades e territórios sejam interligações do virtual com o geográfico, trazendo
para internet sua territorialidade.
Em Lefebvre (2008) o espaço é o lugar onde ocorrem fluxos (conjunçõesdisjunções) das relações a partir de uma centralidade (aglomeração dinâmica dos
fluxos urbanos). O autor traz para este lugar, o conceito de virtualidade como a
expressão de uma “nova” totalidade emergente que se constitui como a projeção
das pessoas de uma sociedade sobre um determinado território. Este “estado de
latência” se apresenta na relação entre o espaço mental/virtual - vivido, percebido,
concebido - e o espaço social - construído, produzido, projetado, vindo a tornar-se
uma nova forma social de organização do espaço, que o autor vai denominar de
sociedade urbana.
Lefebvre (2008) trabalha com o conceito de espaço social, enquanto Santos
(2008), a partir desta ideia, vai trabalhar o conceito de espaço geográfico. Para
ambos a dinâmica dos fluxos sociais determinam o modo de apropriação do espaço
expressos pela dinâmica das cidades e dos territórios. Com a revolução das TIC,
esta dimensão de espaço assume outra roupagem. Agora os fluxos urbanos também
perpassam pelos grupos humanos formados em torno de comunidades virtuais
articuladas em redes sociais, permitindo recriar os espaços territorializados numa
dimensão de realidade que possibilita subverter a ordem dominante na política,
educação, economia e cultura instituindo outra forma de sociedade, ou, como
propõe Santos (2010), “por uma outra globalização”.
A partir desse contexto, trazemos os processos de reprodução das relações
sociais dos fluxos das cidades no movimento das conjunções-disjunções do espaço
em que a instância do concebido, vivido e percebido dos sujeitos, enquanto
representação

virtual/mental

dos

espaços

(um

imaginado),

emerge

nas

possibilidades de ação das “contrarracionalidades” (SANTOS, 2010) do espaço
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construído, produzido e projetado (LEFEBVRE, 2008b), em que os sujeitos
“(re)inventando o cotidiano” por meio de “astúcias e táticas de resistência”, criam
atalhos e maneiras de (re)apropriação do espaço (CERTEAU, 1994).
O entendimento do espaço existe na medida em que o vivemos. É pelo “lugar”
no movimento das suas localizações instituídos num aqui-agora, que perpassam o
concebido, vivido e percebido na experiência singular do sujeito por meio das
conjunções-disjunções dos fluxos sociais. As reflexões de Lefebvre (2008b) sobre a
constituição da sociedade urbana - nova forma de organização social do espaço recupera a tradição dialética do pensamento, tratando, insistentemente, da fluidez do
caráter contraditório e antagônico dos elementos que constituem o mundo social, a
esfera das representações, as formas de ocupação do espaço, etc.
O autor esboça a sociedade urbana na virtualidade, que, ao mesmo tempo
em que “não existe” no mundo real, está contida nas formas não acabadas da
realidade, possibilitando antever algumas de suas faces já desenhadas. Assim, o
urbano enquanto forma virtualizada, latente, é indiferente a cada diferença que
contém, mas não é indiferente a todas as diferenças, já que ele as reúne. Este
caráter de “centro gravitacional” de que o urbano é dotado, atrai para ele tanto o que
nasce da natureza quanto o que é gerado pelo trabalho.
A isso se deve o que o autor chama de conjunção-disjunção (“implosãoexplosão”) do urbano, em que a grande cidade torna-se tão “densa” em torno do seu
centro, que acaba por explodir, irradiando a urbanização para além dela, gerando
vários outros centros. Por essa ação, ocorrem novos arranjos sociais que estariam
muito mais alinhados com a afirmação da “auto-identidade”, abrindo espaços para a
“auto-expressão” e para o livre curso da vida, que vai para muito além da mera
produção e reprodução da vida material, carregando consigo “satisfações” de ordem
simbólica

e

não-simbólica.

São

por

esses

arranjos

sociais

que

as

“contrarracionalidades” se apresentam como tessituras imaginação/realidade.
O urbano parece, assim, constituir uma organização social que permitirá, de
forma muito mais efetiva do que se daria, mesmo hoje, na fase crítica, uma maior
emancipação e autonomia do ser humano, uma vez que ele tem, pelos mecanismos
tecnológicos atuais, a possibilidade de sair do subjugo do ritmo e do ethos
industrialista, abrindo espaço para a fruição e para o convívio das diferenças em um
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mesmo espaço, já que a pluricentralidade (ruptura com a centralidade hegemônica)
pode proporcionar um lugar a todos os “diferentes”. (LEFEBVRE, 2008a)

3.3. TIC, escola, jogo, ludicidade, imaginação: práticas sociais do espaço

Vivemos num momento de transformações técnicas e tecnológicas que estão
alterando o modo de pensar/produzir/viver/imaginar o mundo, estabelecendo uma
“nova” dinâmica social que está influenciando a percepção/comportamento do ser
humano. É a sociedade informatizada, interligada numa rede mundial de
comunicação tecnológica com seus fluxos instantâneos. É a dialética dinâmica da
globalização em contradição com as sociedades locais e seus paradoxos culturais
numa mistura de interatividade cotidiana com a tecnologia avançada, da cultura
milenarista com as redes sociais, da crise de identidade à necessária reinvenção do
humano. São perspectivas instituídas pelas TIC que promovem um modo próprio de
constituir a realidade na contemporaneidade.
Com a revolução das TIC, a instância do espaço assume outra roupagem.
Agora os fluxos urbanos também perpassam pelos grupos humanos formados em
torno de comunidades virtuais articuladas em redes sociais, permitindo recriar os
espaços territorializados numa dimensão de realidade que possibilita subverter a
ordem dominante na política, educação, economia e cultura instituindo outra forma
de sociedade.

3.3.1. A potencialidade das TIC no espaço da escola

As TIC moldaram todo um processo de comunicar a informação que, por meio
da revolução microeletrônica27, alteraram significativamente as potencialidades dos
27

Schaff (1995) nos diz que a revolução da microeletrônica, principalmente dos computadores,
possibilitariam uma aceleração exponencial no desenvolvimento tecnológico indo dos objetos mais
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canais midiáticos de massa tradicionais (jornais, revistas, rádio e televisão), os
processos de comunicação pessoal (radiocomunicadores, pagers, telefones e
celulares), e de outras formas (outdoors, embalagens, camisetas, folhetos/panfletos,
etc.), estabelecendo um impacto na disseminação da informação tanto na
comunicação do um por um das trocas interpessoais, quanto na escala global das
grandes redes de mídia internacional.
A internet28, por meio do computador, amplia ainda mais as potencialidades
informacionais porque rompe com a lógica unidirecional dos processos de
comunicação29 das mídias de massa tradicionais que, enquanto emissores (“fonte”
da informação), estabelecem através dos seus “canais” (meio condutor), uma
“mensagem” (ideologia) com suas necessidades, intenções e um objeto a
comunicar, impondo ao receptor (“alvo” da comunicação), um conjunto ideológico
pré-estabelecido (BERLO, 1999). Das mídias de massa, a internet é a única que
possui uma lógica de comunicação que permite, pelo mesmo “canal”, que o receptor
possa ser também um emissor, ou seja, um produtor de informações.
O estreitamento relacional emissor/receptor dentro de um mesmo “canal” se
configura por uma nova ordem cultural refletida no imbricamento homem-máquina,
cristalizado através da internet como a grande rede de difusão de informação,
gerando uma infinidade de novos conhecimentos que se articulam entre si,
denominada de espaço de comunicação virtual ou ciberespaço.
Para Lévy (1999), este espaço de informação hipertextual30 constitui-se “[...]
como prática de comunicação interativa recíproca, comunitária e intercomunitária, o
ciberespaço como horizonte de mundo virtual vivo, heterogêneo e intotalizável no
qual cada ser humano pode participar e contribuir” (p. 126). A cibercultura evidencia

simples do nosso cotidiano, como televisores, calculadoras, telefones, etc., até aparelhos altamente
sofisticados que auxiliariam no gerenciamento de empresas como indústrias, hospitais, bancos,
governos, etc., ajudando a controlar e executar as tarefas mais diversas.
28
A internet, que em dezembro de 2009 tinha 67,5 milhões de pessoas no Brasil (16 anos e mais), já
se consolidou como uma MÍDIA DE MASSA fechando 2010 com 73,7 milhões de pessoas (IBOPE) –
Fonte IAB Brasil. Disponível em: <http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/doc/IAB_Projecoes_2011.pdf,
IAB Brasil> Acesso em 07 set. 2011.
29 Para Berlo (1999), a base do conceito de processo é a crença de que a estrutura da realidade não
pode ser descoberta pelo homem, mas sim criada por ele.
30 Hipertexto é o termo que remete a um texto em formato digital, ao qual se agregam outros
conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá
através de referências específicas denominadas hiperlinks, ou simplesmente links. Disponível em
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto>. Acesso em: 09 set. 2011.
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a revolução das TIC como possibilidade de transformação na forma do pensar e no
modo de produção do conhecimento.
Essa é uma questão muito ampla e ao mesmo tempo basilar para
compreender como o fenômeno das TIC altera o modo de vida nas sociedades, seus
impactos na subjetividade no processo de inter-relação cultural, na vida cotidiana e,
mais especificamente, como esses modos de compreender e produzir a realidade
tem seus desdobramentos na educação.
Essa interação homem/máquina possibilita construções transformadoras que
permitem avanços dos sujeitos enquanto seres históricos e criativos, onde as
tecnologias são estruturas potencializadoras do pensamento. Nesta perspectiva, a
cibercultura instiga-nos a uma práxis instituinte sobre o processo de aprendizagem
propondo

(re)posicionamento

da

comunidade

educacional

mediante

as

possibilidades interativas do virtual. Para Hetkowski e Lima Jr (2006),

As discussões recentes – neste século XXI – sobre a práxis, as
práticas e as práticas instituintes contextualizam as dimensões
político, social, cultural e educacional da contemporaneidade,
uma vez que o ser humano está permeado por uma infinitude
de elementos e de situações singulares, que exigem novas
formas e redimensionamento dos processos educativos em
geral. (p.34)

Para estes autores, as tecnologias não são meros objetos a serviço de uma
racionalidade instrumental, instituída pela fragmentação dos processos produtivos
de uma burguesia tecnocrática, elas são a externalização de uma construção
humana criativa que utiliza a técnica como modo de transformar a realidade em cada
contexto histórico que a dinâmica social se apresenta, se reinventando e se
recriando em permanente estado de autoafirmação.
Portanto, as TIC são uma expressão e, ao mesmo tempo, uma afirmação da
condição humana, desta forma, podemos dizer que a práxis escolar, enquanto
fundamento do processo histórico humano, tem nas TIC, o exercício de uma prática
pedagógica que pode ser dialética, criativa, formativa, entendendo que esta ocorre a
partir de um lugar de interação, um espaço de ações sociais e educativas.
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Nesta perspectiva a escola na contemporaneidade não pode ser mais
ordenada por um único modelo de conhecimento, mas sim, por meio de diálogos
possíveis entre os diversos modelos em interação com as diversas lógicas e saberes
existentes. Outro ponto está na possibilidade de uma abordagem mais crítica das
práticas pedagógicas que possam instituir modos cooperativos sobre a realidade
social, a partir de processos humanizados que permitam transformações,
considerando as diferenças, transitoriedades e subjetividades.
Como descrito até aqui, o contexto social, político, cultural e educacional na
contemporaneidade é permeado fortemente pela influência das tecnologias,
impactando o ser humano nos modos de (re)produzir a realidade de forma
diferenciada em cada instante e lugar na/ da dinâmica da vida e em permanente
estado de transformação. É um jogo simultaneamente dialético/ dialógico marcado
pela complexidade e, fundamentalmente, estruturado pela subjetividade humana
tendo como pano de fundo as ambivalências e sobreposições, assim como também,
semelhanças e similitudes, dos conflitos entre o local/ global em processos de
negociação cada vez mais virtualizados (ciberespaço).

3.3.2. O espaço do jogo e o imaginário na experiência lúdica da criança

Os jogos conquistam cada vez mais espaço na educação, principalmente em
função das características lúdicas, uma vez que possibilitam instituir no espaço
escolar uma dimensão de prazer nos processos de aprendizagem, permitindo
combinações e elaborações criativas, considerando possibilidades de outras formas
de comunicação que ultrapassam a expressão da escrita. O fenômeno lúdico
transversalizado nos jogos desperta nos sujeitos-jogadores sentimentos e
percepções que permitem a reinterpretação da realidade em acordo com suas
emoções, desejos, fantasias e necessidades, instituindo outros modos de
representação desta realidade.
Qualquer ação pode ser considerada jogo ou brincadeira, não há nenhuma
forma específica para se identificar com precisão que um ou outro ato humano
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possa ser determinado como jogo ou não jogo. Talvez possamos dizer que haja uma
linha tênue que separa uma coisa da outra, uma permeabilidade que ultrapassa o
domínio da realidade (transcendência) para reinventá-la.
O jogo não se esgota em definições, se estende para o indizível, é processo
que se institui na capacidade transformadora das ações de seus jogadores que se
expressam em cada contexto que a dinâmica do jogar se apresenta, atendendo a
propósitos simultaneamente, inter e intra-subjetivos. Trazendo esta concepção para
o pensamento de Jacques Henriot (1989), podemos dizer que o “jogo é aquilo que
faz aquele que joga”.
Neste contexto, o jogo deriva predominantemente da dimensão lúdica da
criança estabelecendo uma cultura do brincar, determinando o andamento e o
desencadear dos jogos enquanto processos de interações imaginárias e sociais
interligadas à cultura geral. É nesta última que a criança busca um sentido próprio
do entendimento do mundo que a cerca (re)significando seu modo de ser por meio
da cultura lúdica.
Para Brougère (2002), a cultura geral pode ser vista como uma co-construtora
da cultura lúdica, assim, a ludicidade se estabelece como processo de ação
concreta pelos indivíduos que dela participam através de jogos e brincadeiras.
Segundo o autor, “[...] é o conjunto de sua experiência lúdica acumulada,
começando pelas primeiras brincadeiras de bebê evocadas anteriormente, que
constitui sua cultura lúdica (Idem, p.26)”.
No instante em que a criança adentra na dimensão do jogo, há uma imersão;
ela vive a experiência de ser transportada para um mundo de fantasia. São
simulações realizadas pela ordem do desejo, um “vir a ser”, que se constitui no
imaginário por meio das brincadeiras de faz de conta. A simulação de papeis
vivenciada pela experiência da imitação é um claro exemplo disso, indo desde a
“brincadeira de casinha” com bonecos, passando pelas representações dos superheróis, até as simulações virtualizadas dos videogames.
As brincadeiras oriundas das simulações imaginárias da criança são de
extrema importância para o seu desenvolvimento, pois, ao entrar no mundo do faz
de conta, ela vive a experiência de sobreposição e simultaneidade. Exemplo: ao
brincar de “cavalo de pau” (significado da fantasia) a criança se utiliza de uma
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“vassoura” (significado na cultura), a partir do enlace emocional do desejo da
fantasia produzida pela imagem do cavalo e o uso da vassoura na brincadeira de faz
de conta, se estabelece assim, uma convivência sobreposta (ambivalente e
simultânea) entre a fantasia e o real num processo de repetição (“ir e vir”) até o
esgotamento da brincadeira; deste modo à criança passa a atribuir um sentido
próprio (cavalo) no campo do significado (vassoura), quando na brincadeira (jogo de
papeis), passa a interpretar os objetos para além das funções estabelecidas pela
cultura geral. Esse jogo de sobreposições, realidade e fantasia, possibilita que a
criança (no “ir e vir” das brincadeiras) vá paulatinamente se apropriando da cultura
do mundo do adulto.
Adriana Friedmann (1996), analisando o estudo do jogo em Piaget, afirma que
a partir dos quatro anos ocorre o início do declínio dos jogos de faz de conta, é
quando o símbolo começa a perder o caráter de deformação lúdica (a criança
começa a substituir o discurso fantasioso pelo discurso real) tornando-se mais
evidente aos sete anos. A autora destaca que a criança de quatro anos está numa
fase de combinações simbólicas antecipatórias, que é marcada como uma das
formas extremas do simbolismo lúdico:

Trata-se de aceitar uma ordem ou um conselho, antecipandose simbolicamente às consequências da desobediência ou da
imprudência, no caso de recusa em acatá-las. Ex.: a criança é
advertida pela mãe para tomar cuidado no escorregador. A
criança “inventa” a história de um menino, que, certa vez, caiu
e rasgou a roupa, bateu a perna, etc. (FRIEDMANN, 1996,
p.31)

As brincadeiras de faz de conta são formas da criança experienciar pelo
brincar a passagem do processo ainda egocêntrico, até os jogos de imitação que se
objetivam no real. É pelo imaginário simbólico que o jogo estabelece a função de
assimilação do eu e pela dinâmica da cultura lúdica a criança vai interagindo com a
cultura geral até a acomodação progressiva e complexa da vida adulta.
Até aqui, identificamos como a dimensão lúdica da criança constrói um
universo de significações que vai se transversalizando com os modos de
funcionamento social da cultura do mundo do adulto permeada pelas diversas fontes
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de interpretação do real. As experiências e aprendizagens derivadas desses
processos tem no imaginário a matéria prima de todo arcabouço de desenvolvimento
humano, uma centelha que incendeia a possibilidade do pensar humano, logo, a
dimensão lúdica, enquanto constructo da fantasia, dos desejos e dos devaneios é
embrionária do imaginário.
O imaginário demonstra uma sutileza subjetiva e complexa que é própria da
condição humana, tornando-se reflexo histórico da própria sociedade, ao mesmo
tempo, confere uma natureza embrionária do processo mental (DURAND, 2002), no
caso específico da criança, em reanimar imagens sensíveis provenientes de
percepções anteriores, que combinadas com imagens produzidas no ato da
brincadeira de faz de conta, criam novas imagens que irão possibilitar novas
reinvenções imaginárias e/ou (re)estruturação do real (VYGOTSKY, 2009). Estes
últimos ocorrem por meio de uma sucessão de idas e vindas – o “ir e vir” dito
anteriormente - que irão atuar na forma de estruturação do sujeito/criança.
Apesar da proximidade, jogo e ludicidade não são a mesma coisa. O lúdico
tem sua origem na palavra latina ludus que significa jogo, porém, com a evolução do
significado - em função da diversidade de pesquisas nas áreas da corporeidade, da
psicomotricidade e da educação infantil - houve o descolamento do conceito de jogo
do conceito de ludicidade, passando este último, a se diferenciar pelo princípio da
espontaneidade, da funcionalidade prazerosa, pela satisfação pessoal, sendo
compreendida como instância do jogo, somente enquanto mantém essas
características. Quando o jogo se estabelece pelo desagrado das tensões, a
ludicidade desaparece.
A ludicidade é assim, uma circunstancialidade ensejada na dinâmica da vida.
Negrine (2000) afirma que a capacidade lúdica está diretamente relacionada à préhistória de vida vinculada ao atendimento das necessidades humanas. Para ele, a
ludicidade é antes de tudo, um estado de espírito e um saber que vai se instalando
na conduta do ser como modo de vida. É livre de pressões e avaliações abrangendo
atividades despretensiosas, descontraídas e desobrigadas de toda e qualquer
espécie de intencionalidade ou vontade alheia.
A ludicidade refere-se a uma dimensão humana que evoca os sentimentos de
liberdade e espontaneidade de ação que evoca criação, criatividade. Freinet (1998)
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denomina de "Práticas Lúdicas Fundamentais" não o exercício específico de alguma
atividade, pois ele acredita que qualquer atividade pode ser corrompida na sua
essência, dependendo da sua forma de uso. O autor traz uma das mais belas
definições da dimensão lúdica, quando diz ser,

[...] um estado de bem-estar que é a exacerbação de nossa
necessidade de viver, de subir e de perdurar ao longo do
tempo. Atinge a zona superior do nosso ser e só pode ser
comparada à impressão que temos por uns instantes de
participar de uma ordem superior cuja potência sobre-humana
nos ilumina. (FREINET, 1998, p.304).

Este conceito parte de uma espécie de exaltação profunda da essência
humana para a vida, permitindo a descoberta e elevação de novas potencialidades
humanas ocasionadas pela vivência inesgotável da experiência lúdica. É o viver no
aqui/agora numa permanência integradora das possibilidades humanas da
razão/emoção, do pensar/ fazer.
Apesar das distinções, até aqui expostas, sobre os conceitos de jogo e
ludicidade, podemos dizer que ambos são “atos” polissêmicos, interpretações
singulares do entendimento que cada sujeito tem da realidade a partir do ato de
jogar. A produção de sentidos tanto no conceito de jogo quanto no conceito de
ludicidade, assumem na contemporaneidade, além de muitas outras formas, a
roupagem dos jogos digitais31, que podem permear, ora momentos de prazer e
satisfação, ora de desprazer e insatisfação.
A partir da compreensão do espaço em Lefebvre (2006) e Santos (2012),
podemos pensar numa práxis pedagógica contemporânea que possibilita o uso dos
jogos simuladores de cidades como exercício de uma prática pedagógica que
ampliam os processos criativos humanos na dimensão lúdica potencializando o
imaginário da criança para além do universo da fantasia, instigando processos

31

“[...] Crawford (1982), o define como um sistema fechado, formal que subjetivamente representa um
subconjunto da realidade, o autor lista quatro qualidades dos jogos: representação, interação, conflito
e segurança. Isso quer dizer que o mundo criado para o jogo é uma estrutura completa, com regras
explícitas, cuja metáfora pode ser uma representação de um universo vivido, uma forma segura de
experimentação de uma dada realidade desprovida de riscos reais.” (DIAS, Josemeire, XXXX, p.??)
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ampliados e cada vez mais complexos do entendimento do espaço a partir da
relação com o jogo simulador de cidades no universo dos jogos digitais.

3.3.3. O jogo digital e as potencialidades na escola

As TIC possibilitaram o surgimento de artefatos e linguagens que estão
transformando a sociedade, e dentre tantas criações, os jogos digitais - desde os
primeiros consoles de videogame32 da década de 70 até os mais poderosos
consoles33 do século XXI – com suas interfaces34 cada vez mais realistas,
transformaram os games em ícones de diversão e entretenimento, não apenas para
crianças e jovens, mas para toda a família.
Mas é na escola que apresentam novas potencialidades para a imaginação e
aprendizagem,

com

a

possibilidade

de

(re)dimensionamento

das

práticas

pedagógicas. A partir da relação interativa jogador/console (ou computador)
desencadeada no campo virtual35, surge à possibilidade de se instituir outros modos
de pensar e fazer na cotidianidade contemporânea.
As TIC, enquanto campo virtual, abrem infindáveis possibilidades de explorar
os jogos simuladores de cidades com a representação imaginária do espaço nas
crianças estimulando a apropriação do real – ou até mesmo reinventá-la. A relação
imaginação-virtualidade apresenta potencialidades tanto no sentido de aproximar
fantasia da realidade quanto distanciá-la, portanto, cabe a escola promover uma
compreensão progressiva do que seja uma coisa e outra.

32

O Brown Box da Magnavox com 2kb de memória foi o primeiro console comercial de videogame do
mundo. Lançado nos EUA em maio de 1972, rodava um jogo por sistema de cartuchos denominado
de Odyssey – espécie de ping-pong. (ALONSO, 2009)
33
Os mais avançados consoles de jogos na atualidade são o Playstation 3 da Sony, o Wii da
Nintendo e XBOX 360 da Microsoft. – (IDEM)
34
Para Pierre Lévy (1999), o termo interface está para “todos os aparatos materiais que permitem a
interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário [...]” em que “[...] o humano é
convidado a passar para o outro lado da tela e interagir de forma sensório-motora com modelos
digitais” (p.37-38).
35
Para Lima Jr. (2005), o campo virtual é a possibilidade de um modo de operar que se dá pelo
agenciamento homem/ máquina, onde “[...] pode originar, eventual e indefinidamente, qualquer tipo
de atualização tanto para o ser humano quanto para a máquina”. (p.17).
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As ações lúdicas no universo da criança nos permitem pensar os brinquedos
e as brincadeiras, respectivamente, como suportes materiais e modos de fazer
operados pela força do imaginário. Assim, em analogia, os consoles de jogos digitais
são suportes materiais, enquanto a manipulação dos jogos digitais são modos de
fazer operados pela criança no campo virtual, na imaginação, como relações
agenciadas.
Nesta perspectiva, é preciso fazer com que a escola seja um agente
fomentador das múltiplas possibilidades educacionais no intuito de estimular o jogo
digital como parte significativamente importante na aquisição de habilidades e
competências necessárias ao processo de aprendizagem na cultura contemporânea.
Na dimensão do jogo pode-se compreender: as regras, habilidade estratégica,
raciocínio rápido, competência cooperativa (jogo em equipe), desafio para solução
de problemas, revisão de objetivos focado no contexto das ações, frustração
prazerosa (tentativa e erro por simulação), desenvolvimento do pensamento
sistêmico/ sistemático e exploração de ferramentas inteligentes. Os jogos digitais
são fontes de competências “sociotécnicas”36 que poderiam permear os processos
de aprendizagem se a escola não negligenciasse suas potencialidades. Como nos
coloca Alves,

A intenção não é transformar as escolas em lan houses, até
por que são espaços de aprendizagem diferenciados e com
lógicas distintas, mas criar um espaço para os professores
identificarem nos discursos interativos dos games, questões
éticas, políticas, ideológicas, culturais, etc. que podem ser
exploradas e discutidas com os discentes, ouvindo e
compreendendo as relações que os jogadores, nossos alunos,
estabelecem com estas mídias, questionando, intervindo,
mediando à construção de novos sentidos para as narrativas.
Ou ainda, aprender com estes sujeitos novas formas de ver e
compreender esses artefatos culturais. (ALVES, 2008, p.8)

As TIC, por meio dos jogos digitais, instauram uma ordem que propõem um
repensar

de

estratégias

didático-metodológicas

por

parte

das

escolas

compreendendo que as mudanças do universo da criança se desenrolam em
36

Lévy (1999) afirma que a relação sociotécnica é realizada no imbricamento sujeito/ objeto que se
institui por meio de interface.
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cenários que estão em permanente estado de mutação. Desta forma, os jogos
digitais que simulam a construção de cidades virtuais, possibilitam intensa atividade
imaginária nas crianças – já descrito em Lefebvre (2008b) como espaço
mental/virtualizado - por meio das representações simbólicas do espaço a partir das
conexões com o lugar – que é entendido por Santos (2008) como totalidade
historicizada - onde vivem, potencializando aquilo que o sujeito já traz nas suas
relações sociais, políticas e culturais. A dinâmica lúdica, assim como as TIC, são
constructos do pensamento, onde se inventa/ imagina/ cria entrelaçando
pessoas/objetos/técnicas.
O papel da escola é imprescindível na intermediação destes suportes
materiais/ imaterias, sejam estes através de jogos digitais ou não, desde que
proporcionem à criança encontrar suas próprias estratégias em direção a uma
autonomia e a uma sociabilidade legítimas. Estimular o processo de criação é
buscar o seu próprio caminho, em uma direção que, antes de tudo, seja
autobiográfica, instituída/ instituinte na condição humana, entrelaçadas por
processos dialógicos/dialéticos num transitar/passear possível.
Nesse sentido, é possível vislumbrar o processo de criação como insight da
imaginação no instante das interseções entre as percepções, memórias, ideias,
metáforas e outras instâncias instituintes/constituintes do humano que se cruzam e
interagem. É por onde o brincar e seus pressupostos adentram pela cultura lúdica da
criança e estabelecem um mundo mágico de possibilidades criativas, em que a
subjetividade encontra caminhos de operar o ser nas relações complexas da
existência.
Essa condição da criança atrelada à cultura contemporânea do jogo digital
permite outras redefinições desta própria condição. É imprescindível que a
sociedade e, principalmente, a escola, não percam a oportunidade de compreender
a criança a partir do seu próprio universo, rico em alegorias, fantasias, ingenuidades,
fragilidades, sem as fragmentações próprias do pensamento do adulto, amalgamado
nas dicotomias de uma racionalidade esvaziada de possibilidades do faz de conta.
A partir das preposições aqui expostas, é necessário elucidar que a pretensão
deste objeto de pesquisa consiste em estabelecer o alinhamento entre as diversas
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questões que foram levantadas ao longo deste texto, porém, sem propósito de
querer esgotá-las. Contudo, é preciso estabelecer ainda alguns recortes teóricos,
como será visto no próximo capítulo, pontuando os pressupostos das tessituras
imaginação/realidade no sentido de trazer as intersecções e agenciamentos que a
compõe.
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4. PRÁTICAS SOCIAIS DO ESPAÇO E AS TESSITURAS DO VIVIDO E DO
IMAGINADO

O imaginário durandiano encontra enlace na produção de sentido das
contrarracionalidades dos espaços banais propostos por Santos (2010), assim
como, nas dinâmicas das conjunções-disjunções dos fluxos humanos em Lefebvre
(2008b) como “lugar” das projeções latentes em que os sujeitos constroem as
urbanidades. O movimento de “vaivém” do trajeto antropológico se apresenta
parametrizado com os fluxos sociais das cidades nas conjunções-disjunções do
espaço. A partir dessa perspectiva, pretendo definir uma linha análoga entre o
imaginário e o entendimento do espaço nas tessituras imaginação/realidade como
instituintes do vivido e do imaginado, observando as categorias de sobreposição,
ambivalência e semelhança, como transversalizações constitutivas do sujeito.

Mais que das intenções, eu gostaria de apresentar a paisagem
de uma pesquisa e, por esta composição de lugar, indicar os
pontos de referência entre os quais se desenrola uma ação. O
caminhar de uma análise inscreve seus passos, regulares ou
ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado a muito
tempo.
(CERTEAU; 1994, p.35)

Os fenômenos sociais condicionados a uma série de elementos e dimensões
que compõem a vida, cada vez mais complexificadas por estruturas e
funcionalidades de todo tipo de ordem, nos transversalizam pelos espaços vividos,
permeados, contemporaneamente, pela globalização e as tecnologias de informação
e comunicação (TIC) potencializando o entendimento humano no que tange as
percepções de redução das distancias e do aumento da velocidade dos tempos.
Um dos fatores de mudança dessa percepção começa pela popularização da
internet e o início da comunicação móvel no Brasil a partir dos anos de 1990, por
três acontecimentos quase simultâneos: a criação do navegador de internet com
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interface gráfica, World Wide Web (WWW), por Tim Berners-Lee e Robert Cailliau37
em 1990; a criação de uma rede brasileira de informação38 em 1991, que já era
utilizada de forma restrita por órgãos do governo e instituições educacionais de
pesquisa; e, o lançamento da primeira rede de telefonia celular39 do Brasil pela
TELERJ, na cidade do Rio de Janeiro em 1990.
As

narrativas

contemporâneas

perpassam

de

certa

forma,

pelos

desdobramentos da globalização e das TIC, por intermédio da internet e dos
dispositivos móveis40, estabelecendo possibilidades de deslocamentos/ localizações
diferentes de como realizávamos e pensávamos o espaço há pelo menos duas
décadas atrás.
Hoje somos nômades41 de outra natureza; como nos propõe Pierre Lévy
(1998), “somos imigrantes da subjetividade”, pois não precisamos mais realizar
grandes deslocamentos presenciais para realizarmos grandes viagens - apesar de
também realizá-las. É preciso repensar como as paisagens são vistas pelos
viajantes do século XXI; nós estamos transformando-as e sendo transformados por
elas, e isso muda a noção que temos de território, região, lugar, enfim, do próprio
espaço (SANTOS; 2004, 2008, 2010).

Mexer-se não é mais [apenas] deslocar-se de um ponto a outro
da superfície terrestre, mas atravessar universos de problemas,
mundos vividos, paisagens dos sentidos. Essas derivas nas
texturas da humanidade podem recortar as trajetórias balizadas
dos circuitos de comunicação e de transporte, mas as
navegações transversais, heterogêneas dos novos nômades
exploram outro espaço. (LÉVY; 1998, p.14).

O nomadismo contemporâneo propõe repensarmos a problemática do espaço
a partir da perspectiva do “viajante”, do sujeito que risca o espaço subjetivado

37

Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Www>. Acesso em 21 ago 2013.
Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Internet_no_Brasil>. Acesso em 21
ago 2013.
39
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular>. Acesso em 21 ago 2013.
40
Essencialmente celulares e/ ou outros dispositivos móveis que possuam interface possibilitando ao
usuário o meio técnico necessário para acessar fontes de informação que o auxiliem na comunicação
e nos deslocamentos espaciais.
41
Em 2001, Pierre Levy retificou o conceito da mobilidade humana de “nômade” para “móvel”
38
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(interior), simultaneamente aos trajetos percorridos nas suas localizações42 (externo)
(SANTOS; 2008) utilizando, com efeito, as potencialidades de usos da internet e dos
dispositivos móveis. Desse modo, entender o processo dos percursos “regulares” e
“ziguezagueantes”

faz

parte

do

propósito

desta

dissertação

pelos

dizeres/fazeres/trilhas dos sujeitos desta pesquisa – incluindo o pesquisador – sobre
as formas constitutivas e, principalmente, instituintes das localizações no espaço a
partir das ações dos sujeitos agenciados pelos diversos meios possíveis, sobretudo,
os tecnológicos.
É necessário, porém, definir o tratamento dado à ideia de “agenciados”, pois
traz uma perspectiva fundante na metodologia e análises deste percurso. A palavra
é originada no conceito (flexível) de “agenciamento” proposto por Deleuze e Guatarri
(1995) que trata do fenômeno das intersecções rizomáticas no sentido inverso ao
dualismo.

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre
no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é
filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore
impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a
conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente
para sacudir e desenraizar o verbo ser. (DELEUZE;
GUATTARI, 1995, p.37).

Essa concepção sobre rizoma traz, a princípio, um duplo aspecto: o “e”
fortalece a aliança, criando simultaneidades e se contrapondo ao “ou” que
dicotomiza e “impede” a possibilidade da aliança; e na aliança rizomática, o sujeito
encontra um “nós no eu”, um “eu” que só se institui/ constitui, com “e” no outro, num
espaço/lugar do “entre as coisas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Trata-se das
complementariedades instituídas pela “aliança” do conectivo “e” estruturadas nas
circunstâncias das intersecções rizomáticas sujeito-objeto e sujeito-sujeito, que, pela
sucessão de encontros/desencontros, criam fissuras, embotamentos, viscosidades,
rupturas, escoamentos, mas também, esclarecimentos, elucidações, entendimentos,

42

Milton Santos faz uma distinção entre lugar e localização; compreende o primeiro como “[...] objeto
ou conjunto de objetos.”, e o segundo como “[...] um feixe de forças sociais se exercendo em um
lugar.” (SANTOS; 2008, p.13).
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etc., revelando, de certo modo, indícios de proposições objetivas como se fossem
reflexos de um processo dialético.
Desta forma, a relação sujeito-objeto e sujeito-sujeito, são agenciamentos,
rizomas, que apesar de apresentarem diferenças em função das singularidades que
carregam, se tornam complementares pela ação que desenvolvem num determinado
contexto que se inserem – pode ser um enquadramento de espaço-tempo e/ou até
mesmo, um devaneio poético (BACHELARD, 2009). Como nos propõe a segunda
tópica freudiana (FREUD, 1996), revelada nas três instâncias do funcionamento
psíquico humano, id, ego e superego, há possibilidade de uma relação estreita entre
a função psíquica do sujeito e os agenciamentos.
Na primeira instância, o id, que pelo princípio de prazer, representa as
investidas do desejo na busca pela satisfação do prazer; na terceira, o superego, “o
senhor severo”, o “ideal do ego”, que pelo princípio de realidade estabelece as
restrições morais pela busca dos “mais altos valores humanos”; e por fim, o ego, a
segunda instância que representa a consciência do sujeito, tem função “relacional”
entre o desejo do id e a moral do superego (FREUD, 1996). Como se diz no popular,
“é tudo farinha do mesmo saco”, ou seja, possui a mesma origem na dimensão
psíquica do sujeito, e quê, apesar das especificidades de cada instância, elas
formam uma única “estrutura” interdependente e indissolúvel, estabelecendo na
tensão relacional das três, a instituição/ constituição singular do sujeito.

A vida não é fácil! Se o ego é obrigado a admitir sua fraqueza,
ele irrompe em ansiedade - ansiedade realística referente ao
mundo externo, ansiedade moral referente ao superego e
ansiedade neurótica referente à força das paixões do id. [...]
Assim, o ego, pressionado pelo id, confinado pelo superego,
repelido pela realidade, luta por exercer eficientemente sua
incumbência econômica de instituir a harmonia entre as forças
e as influências que atuam nele e sobre ele. (FREUD, 1996,
p.55)

Isso demonstra a existência de alinhamentos entre a natureza psíquica do
sujeito e o seu modo de funcionamento com as coisas e o outro, ratificando que a
própria condição psíquica já traz em sua natureza as potencialidades dos
agenciamentos. Nesse modo de ser do sujeito e das relações que estabelece, é
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possível compreender que a ação, enquanto processo, se contrapõe ao dualismo. O
que se percebe é a dinâmica pluralizada e imbricada pela natureza psíquica do
sujeito nas relações, agenciadas com outros sujeitos e os objetos, estabelecendo os
modos de funcionamento próprio de cada um, ratificando/retificando seus
dizeres/fazeres/trilhas na produção de sentidos, nas localizações das suas práticas
cotidianas.
Assim como os agenciamentos entre sujeitos estabelecem um “nós” no “eu”,
os objetos aparecem como extensões agenciadas das intencionalidades dos sujeitos
com outros sujeitos e dos sujeitos com o mundo, revelando novos sentidos – sujeito
e objeto passam a ser uma “coisa” só. É pelas ações agenciadas, nas intersecções
rizomáticas que os sujeitos produzem sentido. No momento em que o processo se
encerra, ou seja, quando o resultado de ações se transforma num objeto ou numa
“coisa”, cessa a produção de sentidos; é no resultado que aparecem à percepção
dos fragmentos e dualidades, pois esses, não produzem mais sentidos, é o fim do
processo, é a “coisa morta”.
As circunstâncias dos agenciamentos como processo da ação significante (do
sujeito) se distanciam do resultado da ação. Um bom exemplo disso é o livro como
“objeto isolado”; se ninguém o lê, não há o exercício de uma ação agenciada,
portanto o livro, nessa condição, se torna uma “coisa morta”. Por esse viés,
podemos perceber o dualismo como bifurcações estáticas e redutoras da dinâmica
dos processos de produção e/ou reprodução em que o sujeito-sujeito e o sujeitoobjeto aparecem separados. Porém, é necessário que a “coisa morta” - destituída de
sentido - possa existir; se não, de que forma o outro poderia construir o (seu próprio)
sentido?
Uma obra de arte, uma música ou um objeto qualquer, precisa morrer para
poder fazer sentido para outro sujeito, pois não há possibilidade de uma pessoa
produzir sentido por outra, esse processo depende unicamente do modo como cada
sujeito vive a experiência de mundo na particularidade da sua dimensão psíquica e,
dos modos singulares de funcionamento das ações agenciadas. A partir das
reverberações dos agenciamentos humanos, constituímos a sociedade e as
instâncias

das

representações

coletivas,

compreendidas

possibilidades simbólicas estabelecendo assim, a realidade social.

pelas

diversas
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Outro aspecto, em continuidade e conformidade a ideia dos agenciamentos,
diz respeito aos esclarecimentos, ainda fundantes na metodologia e análises deste
percurso, sobre a problemática do espaço a partir da perspectiva do “viajante” nas
dimensões mais subjetivadas das trilhas e trajetos imaginados. Trata-se da ideia da
“pluralização” que está sinalizada ao longo desta dissertação. Aqui se adentra no
mérito das intersecções agenciadas, nos encontros, muitas vezes (im)possíveis, das
idealizações imaginadas subjetivamente entrelaçadas nas “objetividades” vividas
pelos sujeitos na realidade das práticas sociais. É na pluralização que são
instituídas/constituídas as tessituras das idealizações imaginadas com as práticas
sociais dos sujeitos no espaço concebido, vivido e percebido (LEFEBVRE; 2008a,
2008b, 2006).
Mas uma vez, é preciso ressaltar a perspectiva freudiana da segunda tópica
das três instâncias relacionais e indissolúveis – id, ego e superego - na singularidade
do sujeito em sua dimensão psíquica. A singularidade referida representa o modo
único de ser do sujeito como unidade existencial (FREUD, 1995), enquanto as
pluralizações representam as transversalizações subjetivas nos modos de
imaginar/pensar/fazer do sujeito (BACHELARD, 2012; CERTEAU, 1994; CORBIN,
1995; DURAND, 2011).
Desse modo, o pluralismo compreende para Durand (2011), uma relatividade
generalizada, específica e “não-assimétrica”, onde a inseparabilidade das coisas e
do tempo se contrapõe aos dualismos no modo de ser do sujeito (o real do sujeito),
em que o “[...] status da identidade deixa de ser uma „extensão‟ do objeto/conceito
para tornar-se uma „compreensão‟ (o conjunto de suas qualidades e seus „atributos‟)
(p. 81). Nessa perspectiva, a “identificação” do sujeito deve ser compreendida na
relação com as coisas e o mundo que são instituintes a própria ideia de sujeito, ou
seja, a existência é uma interdependência, porém, contém no sujeito a totalidade de
todas as experiências vividas (um pluralismo).
Para Henry Corbin (1995) o imaginal é um “entre mundos”, um “não onde”,
um “lugar” onde os sonhos, devaneios e idealizações se tornam “visíveis” por
formas/imagens simbólicas que se dispõem em narrativas compartilhadas como
existência de uma realidade metafísica. É nesse “mundus imaginalis” que o autor
estabelece o “entre mundos” (um intermezzo em Deleuze e Guatarri) como lugar de
agenciamentos entre o realismo da materialidade do mundo e o “illud tempus” do

82

imaginário simbólico, contraposto a ideia de tempo geometrizado nas localizações
do espaço – ruptura com a causalidade. O imaginal torna-se uma dimensão
pluralizada no real do sujeito, constituindo no seu modo de ser, também um modo de
funcionamento,

que

imprime

na

materialidade

do

realismo,

sua

marca

(singularidade) no mundo.
Em Bachelard (2012), o pluralismo assume as feições poéticas da natureza
do sujeito em seu habitar: a casa. Nesse lugar da morada há o esforço
bachelardiano da pluralização na qual se refere à casa como o “canto do mundo” e a
“concha inicial”, onde a morada define o cosmo inicial, depositária de um imaginário
que se apresenta, simultaneamente, em “[...] construir „paredes‟ com sombras
impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de proteção – ou, inversamente, tremer
atrás de grossos muros, duvidar das mais sólidas muralhas” (2012, p.25). Esse
“imaginar”, institui as tessituras imaginação/realidade pelas experiências do vivido,
nas

sobreposições,

ambivalências

e

semelhanças,

no

entrelaçamento

complementar/contraditório, das sensações inseparáveis do sentir/pensar. O
imaginário da casa, vivido pelo sujeito, pode nos revelar “[...] os valores do espaço
habitado, o não-eu que protege o eu” (Idem, p.24).
A partir dos aspectos pluralizados do sujeito, com seus passos sobre o
mundo, podemos compreender, em parte, as regulações instituídas/constituídas pelo
“viajante” nas tessituras imaginação/realidade. Essas estabelecem relações
análogas ao “vaivém” do sistema dinâmico do “trajeto antropológico” (DURAND,
2011, 2012), assim como, no percurso de “vaivém” das conjunções-disjunções dos
fluxos das relações sociais, políticas e culturais (LEFEBVRE, 2008b, 2006). Em
ambas, se vive por semelhança, a experiência das tensões relacionais da dimensão
psíquica do sujeito, da mesma forma, que esta se reproduz no concebido, vivido e
percebido lefebvriano.
De outro modo, o espaço/lugar do “entre as coisas” (DELEUZE; GUATTARI,
1995) traz aderência no “entre lugares” durandiano na dinâmica do semantismo
simbólico como intersecção/agenciamento entre a instância profunda do imaginário
e a imaginação produtora de imagens (um simbólico); enquanto “[...] a dinâmica
pluralizada e imbricada pela natureza psíquica do sujeito nas relações, agenciadas
com outros sujeitos e os objetos [...] (ver p.62)”, criam semelhanças com os
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“sistemas de objetos e sistemas de ação” como propõe Santos (2012) sobre a
dinâmica do espaço geográfico.
Foi nestas perspectivas teóricas, que procurei identificar as tessituras
imaginação/realidade como projeção dos espaços imaginados nos discursos das
práticas efetivadas do cotidiano, ratificando a cidade, como lugar político de crítica
das realidades vividas. Pela imaginação, podemos viver a experiência da criação de
um mundo “fantástico” (imaginal) de utopias “impossíveis”, mas também, as
possibilidades de reinvenção da realidade pelas brechas e fissuras das estruturas
dominantes nos processos de reprodução das relações de produção do espaço,
pelas conjunções-disjunções dos fluxos sociais (LEFEBVRE, 2008a).
Da mesma forma que comecei com uma citação de Michel de Certeau,
termino com outra... aponto para as contradições do espaço “visto”; o “ver” que
aguarda na latência do “olhar” curioso, a espera da emergência do caminhante
sobre as porções do território, ansiando pelo preenchimento das localizações do
viajante nas deslocações improvisadas e incertas, pelas tessituras do vivido e do
imaginado.

Onda de verticais. A gigantesca massa se imobiliza sob o
olhar. Ela se modifica em texturologia onde coincidem os
extremos da ambição e da degradação, as oposições brutais
de raças e estilos, os contrastes entre os prédios criados
ontem, agora transformados em latas de lixo, e as irrupções do
dia que barram o espaço (CERTEAU, 1994, p.169).

O próximo capítulo tem como propósito, investigar o percurso metodológico
dos sujeitos da pesquisa, por meio das tessituras imaginação/realidade na
singularidade dos modos de produzir sentidos sobre as práticas cotidianas do
concebido, vivido e percebido. As sobreposições, ambivalências e semelhanças, são
categorias pelas quais os sujeitos projetam no espaço suas experiências vividas,
nas tramas interpostas pelo movimento comunitário das conjunções-disjunções dos
fluxos sociais, que serão analisadas, por meio de ações interventivas/colaborativas
no processo da pesquisa. Outro ponto consiste em identificar, as potencialidades no
processo de concepção/elaboração do jogo-simulador Kimera, como a contribuição
sobre o entendimento do espaço.
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5. PRESSUPOSTOS MEDOTODOLÓGICOS - PHAINOMENON

Os estudos teóricos desenvolvidos até aqui contemplam uma diversidade de
pressupostos subjetivos que abrangem, conjuntamente a essas subjetividades, uma
composição de fatores contextuais que exercem forças sobre o sujeito,
direcionando-as para a necessidade de análises que reflitam as relações que se
estabelecem nas concepções de mundo, marcadas pelas práticas sociais desses
sujeitos.
As tensões provenientes dos processos lefebvreanos do concebido,
percebido e vivido, são dimensões, simultaneamente, instituintes e instituídas nas
praticas humanas, nos espaços cotidianos dos estudantes do 5º ano da Escola
Municipal Álvaro da Franca Rocha (Salvador-BA), identificados pelos pesquisadores
do Projeto Kimera, como elementos constitutivos da realidade vivida por estes
sujeitos.
Foi preciso então, buscar pressupostos metodológicos que pudessem revelar
motivações, anseios, sinalizações, perspectivas e outras mostrações, sobre as
práticas cotidianas dos sujeitos, com o propósito de investigar: como as categorias
de sobreposição, ambivalência e semelhança, aparecem nas tessituras da
imaginação/realidade a partir das práticas cotidianas do espaço concebido,
vivido, percebido (LEFEBVRE, 2008a, 2008b, 2006); e, quais as potencialidades
do processo de concepção/elaboração do jogo-simulador Kimera, no que se
refere às contribuições sobre o entendimento do espaço?
A opção pela pesquisa qualitativa com abordagem participante corrobora, no
caso específico, a partir do recorte das práticas cotidianas no ambiente escolar,
realizadas por meio de ações interventivas dos pesquisadores para as análises
necessárias ao entendimento das práticas vivenciadas pelos sujeitos participantes
desta pesquisa, e, sobre os pressupostos teóricos que implicam nas tessituras
imaginação/realidade.
Para tanto, foi considerado como principal recorte metodológico da pesquisa
participante, o processo de elaboração/concepção dos estudantes a partir da
experiência na criação do jogo-simulador Kimera, relacionados ao entendimento do
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espaço vivenciado, tanto na escola quanto no seu entorno, assim como, a
participação dos pesquisadores do GEOTEC/Projeto Kimera como sujeitos desta
pesquisa, no que tange os processos de ressignificação do espaço geográfico e
social.
É importante ressaltar, que os caminhos percorridos neste processo são,
fundamentalmente, teóricos e descritivos, e que prenunciam o aprofundamento
desta dissertação a partir da análise dos dados a serem realizados nos estudos do
doutoramento.

5.1. Uma pesquisa qualitativa participante

A pesquisa qualitativa, comumente, aponta para caminhos que não são
numeráveis ou medidos por meio de instrumentos estatísticos para análise de
dados. As linhas de interesse perpassam pelas amplas mostrações dos fenômenos
observáveis, com o propósito de obter dados descritivos a partir do contato direto
com o público alvo, pela interação do pesquisador com as situações que se pretende
investigar. Na pesquisa qualitativa, é constitutivo ao pesquisador, compreender as
traduções e os entendimentos dos participantes sobre as práticas vividas, da forma
como essas se apresentam, para então, analisar os fenômenos percebidos no grupo
social ao qual os sujeitos da pesquisa pertencem.
A pesquisa qualitativa não está, necessariamente, em oposição à pesquisa
quantitativa, pois, em várias análises do fenômeno social, é viável quantificar seus
resultados, ainda que representados pelo recorte de uma amostragem. Contudo, é
na dinâmica dos processos estabelecidos no contexto das interações sociais, que se
torna possível compreender o modo de vida instituído/constituído num determinado
grupo social, podendo esses, serem identificados pela experiência dos participantes
a partir da ordenação dos saberes.
As contribuições da pesquisa qualitativa ocorrem pela equalização dos
procedimentos racionais descritivos, perpassando pelas fundamentações teóricas,
pelo desejo intuitivo do pesquisador e a interação deste com os sujeitos da
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pesquisa, formando as composições condicionantes para análise dos fenômenos
das

práticas

sociais

vivenciadas

e

apreendidas.

É

pelas

tessituras

imaginação/realidade na singularidade dos modos de produzir sentidos sobre as
práticas cotidianas do espaço concebido, vivido e percebido, que a pesquisa
qualitativa participante, aparece como viés do percurso metodológico dos sujeitos
desta pesquisa.
Nesta

pesquisa,

o

pesquisador

pôde

utilizar,

no

ambiente

de

imersão/dispersão da sala de aula, ações interventivas dos Blocos Temáticos de
Atividades (BTA), para criação das concepções/elaborações do jogo-simulador
Kimera. Como desdobramentos destas ações, foram apresentadas descrições
narrativas, proporcionadas pelo sujeito/participante pontuadas nas tessituras
imaginação/realidade. Os dados observados foram coletados por fonte direta de
informações discursivas, revelando as categorias de sobreposição, ambivalência e
semelhança.
Como afirmam André e Ludke (1986), [...] a observação [participante]
possibilita um contato pessoal estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado,
o que apresenta uma série de vantagens [...] (p.26), a experiência direta, o
acompanhamento in loco e a descoberta de novos aspectos do problema. O
interesse maior nos processos do que no produto permite compreender melhor o
significado das situações observadas a partir das perspectivas dos participantes.

A pesquisa participante deve ser compreendida como um repertório
múltiplo e diferenciado de experiências de criação coletiva de
conhecimentos destinados a superar a oposição sujeito/objeto no
interior de processos que geram saberes e na sequência de ações
que aspiram gerar transformações a partir também desses
conhecimentos (BRANDÃO; STRECK, 2006, p.12).

É pela aliança rizomática dos conhecimentos acadêmicos com as práticas
sociais, concretas e virtuais, que se estabeleceram relações espirais na interação
pesquisador/pesquisados. Isso nos permite desenvolver, processos compartilhados
de conhecimentos e saberes, proporcionando reflexões políticas sobre aquilo que
lhe é imposto nos espaços sociais (um concebido), assim como, proporcionar nesta
mesma relação, o apoderamento de praticas políticas-educativas, possibilitando
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ressignificações sobre as práticas sociais pelas tessituras imaginação/realidade.
Para Gabarrón e Landa (2006), a pesquisa participante se focaliza em três temas
essenciais em relação à identidade epistêmica: ação transformadora, produção de
conhecimentos e participação (p.103-104).
Como ação transformadora, a percepção dos sujeitos/participantes das
sobreposições, ambivalências e semelhanças, como algo próprio entre o espaço
concebido, vivido, percebido e as idealizações de um espaço imaginado. Como
produção de conhecimento, as formas de socialização possíveis, originárias das
confrontações e/ou motivações perpassadas pelo entendimento das tessituras
imaginação/realidade. E, como participação, o engajamento no processo de
concepção/elaboração

do

jogo-simulador

Kimera,

e

as

possibilidades

de

contribuição para o entendimento do espaço vivido e imaginado.
Compreendo que “os três temas essências” na constituição da identidade
(singularidade) epistêmica, em relação a esta pesquisa, se revelam como
possibilidade de formação dos sujeitos/participantes de modo contínuo e
permanente. Isso vai depender de um processo colaborativo e solidário, que envolve
equipes multidisciplinares de trabalho, exigindo assim, um alcance maior do que o
recorte proposto por esta dissertação intencionou demonstrar. Porém, aqui se
configura como o início de um processo, pelo qual pretendo estender esta pesquisa
a partir dos resultados parciais obtidos, visto que, se trata de um Projeto que
demanda investigações e atualizações de longo prazo.

5.2. Colaboração e solidariedade na abordagem participante

A colaboração na pesquisa participante se constitui numa “partilha do saber”,
que se inicia pelo convite para uma mudança de postura sobre a forma de realizar
uma pesquisa (BRANDÃO; STRECK, 2006). Esse convite pressupõe a visão
topológica de se colocar no lugar daqueles que são “pesquisados” - como no caso
dos meninos e meninas do 5º ano (10 a 14 anos) da Escola Municipal Álvaro da
Franca

Rocha,

sujeitos/participantes

desta

pesquisa,

estabelecendo

assim,

compreensões, ainda que parciais, sobre os sentimentos, desejos e motivações dos
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sujeitos, no sentido de reconhecer as necessidades de transformação da realidade
social em que vivem.
A solidariedade como ato de resiliência, tem como enfoque o processo de
apoderamento através do reconhecimento da autonomia dos sujeitos, pela
instituição do trabalho nas realizações das ações interventivas dos BTA, valorizando
suas opiniões e realizações como descobertas do modo próprio de funcionamento.

Enquanto pela forma hegemônica do conhecimento, conhecemos
criando ordem, a epistemologia da visão levanta a questão sobre se
é possível conhecer criando solidariedade. A solidariedade como
forma de conhecimento é o reconhecimento do outro como igual,
sempre que a diferença lhe acarrete inferioridade, e como diferente,
sempre que a igualdade lhe ponha em risco a identidade. (SANTOS43
apud BRANDÃO; STRECK, 2006, p.8).

Sem perder de vista o rigor que perpassa uma pesquisa acadêmica, não
podemos nos distanciar do horizonte político e ideológico, da constituição social do
processo civilizatório, em que buscar a dimensão do humano44, significa resgatar o
sentido da nossa espécie - a ética como princípio fundamental de todos os seres
humanos, por intermédio dos valores de justiça, solidariedade, respeito mútuo,
diálogo e dignidade. Portanto, no meu entender, toda pesquisa, seja qualitativa ou
quantitativa, independente do teor e recorte do seu objeto, pressupõe o propósito
humano na solidariedade com o outro.

5.3. Descrição de uma pesquisa participante colaborativa

Pelo entendimento destes pressupostos metodológicos, foi firmada uma
parceria entre o Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e a Escola Álvaro da
Franca Rocha, escola municipal da cidade de Salvador, Bahia, que a partir daqui,
43

SANTOS, Boaventura de S. A critica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Vol.
I. São Paulo: Editora Cortez, 2000, p.246.
44
Ver Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fonte: UNESCO. Disponível em
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf> Acesso em: 20 set. 2013.
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será denominada de “Escola Parceira”. Tanto o GEOTEC, enquanto grupo de
trabalho que operou a concepção dos pressupostos da pesquisa, planejamento e
execução, quanto a Escola Parceira, através da direção, corpo técnico, professores
e dos meninos e meninas da turma do 5º ano (10 a 14 anos) do Ensino Fundamental
I (vespertino), participaram enquanto coautores do planejamento e execução dos
BTA, estabelecendo de forma colaborativa a realização desta pesquisa.
O GEOTEC é um grupo de pesquisa, ligado aos Programas de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) e Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB); é formado por uma equipe composta por pedagogos, designers, informatas,
administradores, geógrafos, historiadores, educador físico, músicos, roteirista, etc
(Figura 1). O Grupo atua, desde 2007, desenvolvendo pesquisas sobre as
potencialidades

das

geotecnologias

e

das

Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação (TIC) nas escolas públicas de Salvador. O objetivo é a difusão do
conhecimento da ciência e das TIC por meio de pesquisas, projetos, publicações,
oficinas, cursos e seminários, estimulando a formação de pesquisadores nas
escolas públicas e contribuindo para o estreitamento das relações entre a
Universidade, a Escola e a Comunidade.
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[...] potencializar as tecnologias, significa ampliar as possibilidades
criativas do homem, bem como ampliar os “olhares” à exploração de
situações cotidianas relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da
política, a representação de instâncias conhecidas e/ou
desconhecidas, a ampliação das experiências e a condição de
identificação com o espaço vivido (rua, bairro, cidade, estado, país).
(HETKOWSKI, 2010, p.06).

Dentre os projetos do GEOTEC, destaco o Kimera (Figura 2). Como descrito
na introdução desta dissertação, o Kimera é um jogo simulador de cidades por meio
digital, desenvolvido de maneira multidisciplinar e colaborativa, a partir de vários
projetos dos pesquisadores do grupo, que são estudantes de mestrado, doutorado e
convidados (Figura 3). A partir das temáticas de cada pesquisador, há o “[...]

entrelaçamento das possibilidades entre o saber e o fazer, entre os pressupostos
epistemológicos da geotecnologia e do espaço com as práticas pedagógicas de sala
de aula [...]” (ANDRADE et al, 2012, p.80). Neste projeto, são exploradas as
experiências dos sujeitos, seus saberes e a dinâmica das práticas cotidianas nos
espaços sociais, levando para a Escola Parceira, as ideias constitutivas do Kimera,
com o propósito de trazer a discussão da concepção/elaboração do jogo simulador,
como potencialidade para o entendimento do espaço por parte dos sujeitos da
pesquisa.
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O jogo-simulador é baseado na mitologia grega composta de personagens
híbridos e humanos (Figura 4), em que os protagonistas precisam entrar no mundo
mágico do rei “Kimera” e ajudar a resolver vários mistérios; concomitante, é
necessário explorar os espaços virtuais do jogo, a partir dos mapas e dos seres
mágicos que interagem com dicas e orientações. O jogador pode experienciar a
representação do espaço concebido, vivido e percebido (LEFEBVRE, 2008b), a
partir das suas possibilidades imaginárias de recriar os espaços pelas suas práticas
sociais cotidianas. No modo de simulação virtual, é possível construir “[...] cidades
hibridas, explorando elementos reais, imaginários, fantasiosos, pretendidos e
desejados a partir de recursos disponibilizados no jogo, como edificações, ruas,

bairros, serviços [...]” (ANDRADE et al, 2012, p.61-62) e outras tantas formas de
representações, nas três fases que compõem a dinâmica do jogo.

O Kimera, encontra-se na fase final de desenvolvimento, em estado
preparatório da versão beta, para um primeiro teste a ser realizado em outubro de
2013. Durante o processo de criação do jogo, foi definido que seria necessário
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identificar os elementos de composição, funcionalidade, personagens e roteiro, com
a finalidade de atender as demandas das escolas públicas do ensino fundamental,
especificamente, para crianças do 5º ano, com o objetivo de potencializar o ensino
da geografia e o estudo da cartografia. A equipe pedagógica do Projeto foi a
responsável, em conjunto com a Escola Parceira, pelas concepções/elaboração dos
modos de funcionamento do jogo, no que tange os processos educacionais, sobre
as praticas cotidianas dos sujeitos nos espaços sociais da comunidade onde vivem.
A Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha (Figura 5), é um instituição do
Ensino Fundamental I da rede pública do município de Salvador (BA), que está
localizada na Rua da Felicidade s/nº, no bairro da Engomadeira - no entorno da
UNEB (Figura 6), atendendo a um público composto por crianças, adolescentes e
adultos, do 1º ao 5º anos e, também, Educação de Jovens e Adultos (EJA). A
estrutura física é composta por cinco salas de aula, uma cozinha, um pátio coberto,
uma secretaria, quatro sanitários. O funcionamento ocorre nos três turnos, com um
total de trezentos e oitenta e três alunos e doze professoras. A Escola traz em sua
proposta pedagógica a inserção da comunidade local.

A proposta de ensino se baseia na Pedagogia de Projetos, na
perspectiva de construção do conhecimento e no que consideramos
fundamental para a relação do grupo de pesquisa e a escola, que é a
participação da comunidade nas atividades educativas dos alunos.
(CORREIA, 2013).

Assim como o GEOTEC desenvolve o Kimera, a escola parceira criou o
Projeto “Misturaê, eu sou Afroindígena! Vários povos numa só Nação” (Anexo A)
com o objetivo de “conhecer mais sobre a cultura de outros povos a partir de um
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evento esportivo, observando as modificações ambientais para a promoção de um
acontecimento como a Copa das Confederações [junho de 2013]”. Dentre os
diversos conteúdos que compõe o Projeto, o espaço geográfico e a cartografia foram
escolhidos em função da aderência existente entre o Kimera e o Misturaê,
consequentemente, passaram a ser os temas geradores que impulsionaram a
parceria.
A partir destes conteúdos comuns, foi possível traçar os pressupostos de
colaboração a partir do entendimento das partes sobre os projetos de cada grupo,
em que o GEOTEC e a Escola Parceira, pudessem compreender as finalidades e os
saberes envolvidos sobre o espaço geográfico e a cartografia, com o propósito de se
aproximar dos estudantes, sujeitos da pesquisa, para entender os espaços
vivenciados e a forma como esses constituem seus modos de funcionamento a partir
dos significados instituídos. A construção desta parceria, só foi possível em função
da cooperação entre as partes, com o intuito de contribuir, coletivamente, para o
desenvolvimento humano dos sujeitos.

Na colaboração ativa, está a gênese da inteligência coletiva em que
cada participante transforma-se em imigrante da subjetividade,
desenvolvendo habilidades para lidar com a imprevisibilidade,
buscando laços sociais nos diferentes tempos e espaços de saberes,
através da mobilização ética e cooperativa. (HETKOWSKI, 2009,
p.10)

Nessa perspectiva, o processo de colaboração entre o GEOTEC e a Escola
Parceira, promove a elaboração coletiva e consensuada, sobre processos
constitutivos e instituintes para o entendimento do espaço vivido e imaginado. Os
blocos temáticos, produzidos como ações interventivas, estimulam os sujeitos da
pesquisa, a projetarem, pela instância do desejo, um espaço idealizado sobre o
espaço realizado das práticas sociais cotidianas. Desse modo, ocorrem as tessituras
imaginação/realidade,

agenciadas

pelas

intersecções

nas

sobreposições,

ambivalências e semelhanças, nas projeções imaginadas sobre a realidade vivida.

5.4. A fenomenologia como desdobramento da pesquisa participante
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A partir das questões tratadas até aqui, se faz necessário apresentar os
aspectos metodológicos na fenomenologia proposta por Bachelard (2012), sobre as
possibilidades de identificar as tessituras imaginação/realidade, no que tange aos
fenômenos das “aparições” imaginárias no espaço poético. Aparições essas,
delimitadas pela linguagem enquanto expressão da “imagem isolada”, que hora se
apresenta pela “...frase que a desenvolve, o verso ou por vezes a estância em que a
imagem poética irradia...” (p.12), formando assim, espaços de linguagem. Com isso,
se estabelece a perspectiva de uma topologia apresentada como reflexos do espaço
vivido em que o sujeito ratifica/retifica sua existência, tanto no espaço da produção
de imagens (imaginação), quanto na produção textual da linguagem (externalização
simbólica).
A “Fenomenologia”45 é um termo originário do grego phainomenon derivado
das palavras phainesthai, que significa aquilo que se mostra, e logos, compreendido
como “estudo”. A fenomenologia trata do estudo dos fenômenos percebidos, relativo
aos estados de consciência, como nos diz Freud (1996). A percepção é um
fenômeno da consciência, do ego46, que se encontra em contraposição a dualidade
sujeito-objeto.
Essa filosofia surgiu no século XIX, a partir dos estudos de Franz Brentano e
teve em sua corrente de estudos os filósofos Edmund Husserl, Martin Heidegger,
Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, dentre outros. A partir do pensamento desses
autores, pode-se dizer que não existe uma única fenomenologia. Grosso modo - e
apenas como sinalização - destaco o pensamento de Husserl e Heidegger, sendo
que o primeiro trata a fenomenologia como “a consciência de objetos constituídos no
próprio ato cognoscente” (GALEFFI, 2000, p.21), enquanto o segundo propõe uma
fenomenologia pelo “sentido do ser em geral, a partir de uma ontologia fundamental”
(DONIZETTI; MACEDO, 2011, p.17).

45

Fenomenologia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia>. Acesso em: 08 ago.
2013.
46
“Podemos esclarecer melhor as características do ego real, na medida em que este pode ser
diferenciado do id e do superego, examinando sua relação com a parte mais superficial do aparelho
mental, que descrevemos como o sistema Pcpt.-Cs. Esse sistema está voltado para o mundo externo,
é o meio de percepção daquilo que surge de fora, e durante o seu funcionamento surge nele o
fenômeno da consciência.” (FREUD, 1996, p.53).
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Dito isso, é possível compreender o estudo dos fenômenos como processo
que consiste em buscar de forma crítica, a essência das intuições humanas como
consciência da substância das coisas a partir das experiências do sujeito com o
mundo. A fenomenologia interpreta os fenômenos vividos a partir da percepção do
sujeito que se engendra pelas tessituras dos objetos como extensões das
intencionalidades humanas – significações, produção de sentido. Desse modo, a
consciência emerge da pluralização relacional do sujeito com as coisas do mundo
reveladas

em

atos

perceptivos,

imagens,

emoções

e

outros

modos

de

funcionamento humano.
Para Bachelard (2012), a imagem engendrada no simbólico, nasce da
instantaneidade alheia ao processo de criação, ela é uma fugacidade do “ser”
surgida do “ímpeto da alma”, querendo lhe revelar seus desejos. Essa imagem
descende de uma “ontologia direta”, que tenta desencarnar do sujeito que a criou,
fugindo do psicologismo encravado na dimensão psíquica do humano (eufemismo).
O autor nos diz que, para o “fenomenólogo”,

[...] a imagem está aí [Dasein heideggeriano], a palavra fala, a
palavra do poeta lhe fala. Não há necessidade de ter vivido os
sofrimentos do poeta para compreender a felicidade de palavras
oferecidas pelo poeta – felicidade de palavra que domina o próprio
drama. A sublimação, na poesia, sobrepõe-se à psicologia
terrenamente infeliz. É um fato: a felicidade tem uma felicidade que
lhe é própria, independentemente do drama que ela seja levada a
ilustrara. (BACHELARD, 2012, p.14)

Enquanto método, a fenomenologia pressupõe a descrição e classificação
dos fenômenos pela dinâmica dos processos humanos (real do sujeito) e suas
relações com o mundo (realidade). Nessa dinâmica, o inacabado é a tônica dos
processos que se modificam indefinidamente pela natureza da subjetividade
humana, em que, a incerteza e a inconstância são uma permanência de
sobreposições, ambivalências e semelhanças.
O enquadre define um recorte de espaço/tempo a partir das multiplicidades
dos contornos que podem ser evidenciados e, principalmente, percebidos, como
fenômenos transbordados e desdobrados dos encontros/desencontros sobre o
concebido, vivido e percebido, das práticas cotidianas dos sujeitos desta pesquisa.
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Contudo, o enquadramento espaço/tempo não impede os transbordamentos e
desdobramentos que continuarão se perpetuando indefinidamente, mesmo após a
realização do recorte discursivo da linguagem, reinventando assim, novos discursos.
Pelo enquadramento, pude identificar, a partir de ações interventivas dos
BTA, por meio da utilização de desenhos, enunciados discursivos, jogos de tabuleiro
e jogos digitais, algumas variáveis descritivas que pudessem trazer elementos,
revelando parte dos modos de funcionamento dos sujeitos em suas práticas
cotidianas.

Estes

“instrumentos”,

utilizados

e

apoiados

nos

pressupostos

metodológicos da pesquisa participante, permitiram a vivência de experiências, a
utilização de variáveis descritivas e a hipótese como desconfiança, compreendendo
esta metodologia como intimista, prestando-se, portanto, ao uso de vinhetas ou
trechos das falas.

5.5. Descrevendo trilhas e trajetos dos caminhantes

Neste “espaço”, pretendo descrever os passos “vacilantes” dos caminhantes
por seus trajetos e trilhas; neste lugar de percursos, não me refiro somente aos
meninos e meninas da Escola Parceira, mas, a todos os envolvidos neste
aprendizado de pesquisadores participantes. É interessante perceber, que nós, os
aprendizes da arte da pesquisa, nos encontros realizados para aplicação dos Blocos
Temáticos de Atividades (BTA), tivemos de redesenhar, muitas vezes, o
planejamento das ações interventivas, em função da dificuldade em lidar com o
comportamento dos meninos e meninas da Escola Parceira.
Não por se tratar de pessoas com algum tipo de “desvio” comportamental,
mas, simplesmente, porque nós não estávamos preparados para os desvios
“inusitados” de novas trilhas que iam surgindo; fomos aprendendo a lidar com a
situação na medida em que nos aproximávamos da turma. No primeiro contato nós
éramos a “novidade” e eles, as nossas “expectativas” de pesquisa. Fomos
aprendendo a nos “misturar”, a entender quem eram aquelas pessoas, suas
histórias, anseios, expectativas, as personalidades que iam se revelando a cada um
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de nós, a manias, a agressividade, assim como, os afetos, o querer bem e a alegria
da nossa chegada à escola.
Aos poucos, eles também iam aprendendo sobre nós; nossas personalidades,
o modo de lhe dar com cada um, as preferências que se manifestavam por um ou
outro pesquisador. A ansiedade sobre o nosso trabalho foi aos poucos sendo
amenizada, na medida em que eles compreendiam o que estávamos fazendo e qual
era o propósito do trabalho. Assim, fomos desenvolvendo as ações de modo
diferente

a

cada

encontro,

na

forma

de

diálogos

e

pelas

atividades,

permanentemente redefinidas, em função das expectativas destes garotos, como
também, mescladas por nossas necessidades de pesquisadores. Assim foram
participando das ações interventivas demonstrando as diversas formas de realizar
as atividades propostas.
Este “nós” ao qual me refiro nos primeiros parágrafos desta seção,
compreende

o

processo

de

grupo

na

pesquisa

participante,

como

a

instituição/constituição da colaboração e solidariedade entre os integrantes do
GEOTEC,

especificamente,

no

que

refere

ao

Projeto

Kimera.

Como

transbordamento, o “nós” se institui nos processos agenciados, tanto na relação
sujeito/sujeito como sujeito/objeto, formando um “nós no eu” que se constitui na
aliança rizomática do espaço subjetivo do “entre as coisas” (ver p.72).
Essencialmente, a aliança ocorre pelo enlace afetivo dos sujeitos em apoiar uns aos
outros, não apenas pela necessidade de realizar uma determinada tarefa, mas
também pelo prazer de atuarmos conjuntamente.
O processo grupal, não é algo que se aprende nas fundamentações teóricas
de um conhecimento, nem pelo estudo dos pressupostos metodológicos de uma
pesquisa, muito menos pela análise “fria” dos dados. Esta é uma construção que se
torna possível pela experiência vivida, como nas possibilidades afetivas dos
encontros/desencontros, nos embates acalorados dos pontos de vista, no olhar de
aprovação/desaprovação, nas risadas e gargalhadas do comentário travesso, no
choro compartilhado das alegrias/tristezas, no apoio as dificuldades do outro, assim
como, nas vitórias comemoradas e abraçadas.
Grupo é isso. São nas experiências vivenciadas, transversalizadas pelos
conhecimentos e saberes, que formam o sabores/dissabores da realização de uma
pesquisa. Somos seres humanos em convivência de iguais e diferentes, nas
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singularidades que cada um carrega em si mesmo. A pesquisa traz em sua feitura
as sobreposições, ambivalências e semelhanças, como intersecções entre as
idealizações imaginadas da possibilidade de realização da pesquisa, e a sua efetiva
realização, nas práticas do realismo material/imaterial.
O processo grupal vai sendo tessiturado nos agenciamentos e pluralizações
imaginação/realidade de cada sujeito, como explicitado no conceito fenomenológico
proposto por Bachelard (2012), em que o inacabado e a incerteza, fazem parte
constitutiva da dimensão psíquica do sujeito (real) expressa numa perspectiva
ontológica do “ser aí” (Dasein) no mundo (realidade).
A ação transversalizada do sujeito sobre o mundo, sempre vai ocorrer de
modo agenciado, provocando contradições aparentes, mas que acabam sendo
“resolvidas” nas tessituras imaginação/realidade nas práticas sociais cotidianas
efetivas. Como já dito a pouco, as sobreposições, ambivalência e semelhanças, vão
sendo pluralizadas na dimensão psíquica do sujeito em função das tensões
experienciadas pelas instâncias do id, ego e superego (FREUD, 1996) que irão, de
certo modo, se realizar nas brechas e fissuras das contradições entre o imaginado e
o vivido.
Da mesma forma, esta experiência se transborda para o social, como
desdobramentos das práticas sociais do movimento de conjunção-disjunção
proporcionado pela latência que “[...] se apresenta na relação entre o espaço
mental/virtual - vivido, percebido, concebido - e o espaço social - construído,
produzido, projetado, vindo a tornar-se uma nova forma social de organização do
espaço [...]” (ver p.61), em que Lefebvre (2008b) vai denominar de urbanidade.
Do mesmo modo, o desdobramento pode ocorrer nos “espaços banais”,
entendido de forma análoga nas tessituras imaginação/realidade, a partir das
intersecções entre a “verticalidade” do concebido hegemônico e a “horizontalidade”
das práticas sociais dos sujeitos, estabelecendo pelo movimento de conjunçãodisjunção as “contrarracionalidades” (ver p.60-63); há aqui, uma alquimia entre
Santos (2010) e Lefebvre (2008b).
Estes “reflexos” são transbordamentos das ações do grupo de pesquisa que
se desdobram como práticas efetivas dos processos colaborativos e solidários, com
a Escola Parceira, para realização das ações que culminaram na pesquisa de vários
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pesquisadores do Projeto Kimera. Da mesma maneira, estes “reflexos” se
estenderam para os meninos e meninas da Escola Parceira, que juntos aos
pesquisadores do Kimera, formam os sujeitos/participantes da pesquisa na
realização das atividades interventivas dos BTA.
Houve ao todo, sete encontros documentados, dezenas de telefonemas,
outras dezenas de e-mail (Anexo B), e mais meia dúzia de visitas informais, tanto à
Escola Parceira quanto ao GEOTEC/UNEB – estas são as ocorrências até a
conclusão desta dissertação. Dentro do planejamento da parceria, serão realizados
ainda mais quatro encontros e a elaboração de um curso de aperfeiçoamento
semipresencial, sobre os espaços da cidade, cartografia e TIC, para ser iniciado em
2014. Em novembro, será realizado um beta teste do jogo Kimera com a turma da
Escola Parceira, como finalização das atividades do ano de 2013.
Primeiro encontro: reunião para alinhamentos da parceria (xx/xx/xxxx).
Apresentação da proposta de colaboração na construção do Jogo-simulador
Kimera: trabalhar a Educação Cartográfica com os alunos; construir, juntos, a banda
sonora, o roteiro, o material gráfico, a dinâmica e jogabilidade, os conceitos tratados,
entre outros; e por fim, a validação e avaliação do jogo-simulador. A proposta foi
aprovada, porém, ressaltando a necessidade de flexibilizações nos conteúdos e
estratégias das ações interventivas, a partir das demandas dos sujeitos.
Solicitamos a Escola Parceira, o preenchimento de um formulário de
pesquisa, sobre o ambiente-organização da escola (Anexo C) e documento de
autorização (cessão de direitos para fins de pesquisa educacional) (Apêndice B), em
função da anamnese necessária ao planejamento dos BTA e também, para registro
documental no processo, tanto da parceria quanto da própria pesquisa.
Segundo encontro: A hora do jogo – 1º BTA (07/06/2013).
A turma foi organizada em dois grupos. O grupo “A” desenvolveu atividades
com jogos de tabuleiro (Apêndice C) e o grupo “B”, atividades com jogos digitais.
Cada grupo trabalhou durante 40 minutos em cada atividade e depois, houve a
inversão.
Observação Participante: observação da execução das ações e participação
na dinâmica através de inferências relacionadas aos modos de jogar (analógico e
digital). Durante a utilização dos jogos digitais, é necessário observar como os
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alunos jogam, como eles classificam a jogabilidade (o jogo tem muito texto? Como
ocorre a passagem de fases? Os ícones são fáceis de serem identificados? Houve
surpresas no momento do jogo? O que você achou do ambiente do jogo? O que
você acrescentaria no jogo? O que você mudaria no jogo?). Essas perguntas são
apenas pistas, podem ser modificadas ou ampliadas a depender da dinâmica da
atividade. Durante a oficina de jogos de tabuleiro é necessário observar as
estratégias utilizadas no momento do jogo, como ocorre o trabalho em grupo, a
competição entre os jogadores, entre outros fatores.
Posteriormente, aplicação do questionário diagnóstico individual, fazendo as
perguntas esboçadas no mesmo e suscitando outras questões (Apêndice D).
Terceiro encontro: Discutindo o roteiro do jogo – 2º BTA (21/05/2013).
O objetivo é a apresentação da história (roteiro) que compõe o jogo-simulador
Kimera, através da comparação do mesmo com os percursos cotidianos. Os alunos
foram organizados em grupos de quatro/cinco, onde cada pesquisador ficou
responsável pelo acompanhamento e orientação da atividade.
Atividade de Intervenção – Recontação da história
“Hoje vamos falar sobre roteiro do jogo Kimera . O roteiro é como se fosse um
caminho, daqueles que agente faz quando vem da nossa casa para escola.”
- Pedir que os alunos desenhem o caminho/percurso da sua casa até a
escola;
“Agora vocês vão desenhar o caminho de casa até a escola”
- Pedir que os alunos relatem esse percurso através do desenho
“Me explique no desenho, o caminho que você faz de casa até a escola”;
- Pedir que os alunos desenhem como eles gostariam que fosse (desejo) o
percurso da escola até a sua casa;
“Agora vamos desenhar, fazendo de conta, como vocês desejariam que fosse
o caminho de casa até a escola.”
- Pedir que os alunos relatem esse percurso;
“Me explique no desenho, o caminho de faz de conta que você faria de casa
até a escola”
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- Contar, resumidamente, a primeira parte do roteiro do Kimera e pedir que os
mesmos criem e continuem a história. Essa criação será orientada pelo tempo da
“batida” que o orientador fará, passando de um sujeito a outro para compreender o
processo criativo do recontar a história.
Na segunda parte da atividade, foi apresentado a Cinematic de abertura do
Kimera e pedir que os alunos escrevam suas opiniões sobre a mesma. O que
gostaram? O que poderia ser modificado? O que eles imaginam quando veem
aquela animação? Posteriormente, foram apresentadas várias opções de cards para
o Kimera. Pedimos para que os alunos dissessem o que mais gostaram e o porquê
dessa escolha.
Quarto encontro: os personagens do jogo – 3º BTA (04/06/2013).
O objetivo consiste na apresentação dos personagens do Kimera, a partir de
uma breve exposição dos mesmos identificando-os na história do jogo. Os alunos
foram organizados em grupos de quatro/cinco, onde cada pesquisador ficou
responsável pelo acompanhamento e orientação da atividade.
Descrever os personagens do Kimera (Descrição em anexo: 1) Luka e Belle;
2) Kimera; 3) Jequitibá-Rei; 4) Dríade; 5) Tílion; 6) Cetus; 7) Dórem; 8) Kaus; 9) Prof.
Daniel. Descrever um personagem de cada vez, pedindo que os alunos representem
os mesmos a partir de diferentes recursos:
“Quando Luka e Belle abriram a bússola, eles foram transportados para um
lugar mágico que nós chamamos de Mundo do Kimera... Antes de falarmos sobre o
Mundo do Kimera, vou falar de Luca e Belle. Luka é um garoto esperto, tem 9 anos,
é engraçado gosta mexer nas coisas e de fazer muitas perguntas. Ele adora a
natureza e os animais. Belle é a irmã gêmea de Luka. Ela é muito inteligente e
responsável. Adora ler e sempre livra seu irmão das confusões.”
1 Desenhe como vocês acham que são Luka e Belle. Duração: 20 minutos.
Depois, perguntar como eles descreveriam os personagens.
“No Mundo do Kimera, Luka e Belle encontram o principal personagem, o
próprio Rei Kimera. O Rei Kimera é um leão misturado com partes de outros
animais. Ele é bom, corajoso e muito poderoso. Há mais de mil anos defende o seu
povo dos ataques inimigos, tem poderes quase ilimitados.”
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2 Desenhe como vocês acham que é o Rei Kimera. Duração: 10 minutos.
Depois, perguntar como eles descreveriam esse personagem.
O Rei entrega a semente de uma árvore que vai ajudar Luca e Belle a
encontrar o pai. O Jequitibá-Rei é uma árvore onde mora um velho conselheiro do
rei. Ele possui todo o conhecimento do Mundo do Kimera e ainda consegue prever
parte do futuro. Quando está para morrer, se transporta para uma nova semente que
vai para as mãos do Rei Kimera, assim renasce mais forte e mais sábio do que
antes.
3 Desenhe como vocês acham que é o Jequitibá-Rei. Duração: Dez minutos.
Depois, perguntar como eles descreveriam esse personagem.
“A Dríade também é uma das inimigas do Mundo do Kimera, porém, para
defender o reino, existe Tílion, um bravo guerreiro. Dríade é ser do mau que habita a
floresta escura que tem o poder de atirar espinhos envenenados. É uma mistura de
mulher com árvore. Tílion é um guerreiro que vive no deserto de Aranel que tem o
poder do sopro do endurecimento. É uma mistura de Tigre com homem.”
4 Desenhe como vocês acham que são Dríade e Tíllon. Duração: 20 minutos.
Depois, perguntar como eles descreveriam os personagens.
“Outro inimigo do Mundo do Kimera é Cetus, um ser ainda mais maligno e
poderoso, para enfrentá-lo o também poderoso Doren. Cetus é um dragão dos
mares e rios que tem o poder de controlas as águas, chuvas e tempestades. Doren
é um príncipe açoriano das terras geladas do Kimera. É muito rápido e forte no
combate corpo a corpo, possui o poder do congelamento.”
5 Desenhe como vocês acham que são Cetus e Doren. Duração: 20 minutos.
Depois, perguntar como eles descreveriam os personagens.
“Agora, o maior inimigo do Mundo do Kimera, o poderoso Caos. Caos é o
irmão gêmeo do Rei Kimera. É um leão misturado com outros animais e muito
musculoso. Tem o poder do fogo da força de um vulcão.”
6 Desenhe como vocês acham que é o Caos. Duração: Dez minutos. Depois,
perguntar como eles descreveriam esse personagem.
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“O último personagem é Daniel, o pai de Luka e Belle. Professor Daniel é um
importante cartógrafo e cientista que descobre a passagem para o mundo mágico do
Kimera.”
7 Desenhe como vocês acham que é o Prof. Daniel. Duração: Dez minutos.
Depois, perguntar como eles descreveriam esse personagem.
“Vocês lembram que Luka e Belle foram transportados para o mundo do
Kimera? Agora vamos desenhar o mundo do Kimera. O que vocês acham que existe
lá? Como vocês gostariam que fosse esse mundo?”
8 Pedir que os alunos desenhem o mundo do Kimera.
Ao final, foram apresentados os slides com um brifing do Kimera, mostrando
os personagens do jogo em que os alunos poderiam comparar aquilo que eles
imaginaram com a imagem real do personagem.
Quinto encontro: identificação dos ícones – 4º BTA (09/07/2013).
O objetivo consiste em pensar a cidade e sua organização, a partir da
representação dos ícones que compõem a paisagem da cidade onde vivem,
associado ao jogo Kimera. Os grupos foram organizados em três mesas de trabalho
com bússolas. Computadores foram ligados com o software aberto para uso. Foi
entregue uma ficha aos alunos para que os mesmos pudessem escreve: (a) O que
não pode faltar na cidade e (b) O que eu gostaria que existisse na cidade. Depois foi
explicado as atividades propostas enfatizando o conceito de paisagem (SANTOS,
2012).
Num primeiro momento, foi feita uma breve introdução sobre a utilização do
software (Serão consideradas as seguintes funções: caneta, pincel, borracha, nova
camada e salvar a imagem). Pedimos que os alunos construam ícones a partir das
seguintes questões: (a) O que não pode faltar na cidade e (b) O que eu gostaria que
existisse na cidade. A construção dos ícones foi feita no software Paint tool Sai.
Cada grupo será composto por três alunos, onde cada um terá aproximadamente 15
minutos para construir o seu ícone (esse tempo será marcado por um despertador).
Todos os alunos do grupo devem utilizar o software. Depois, foi passado uma
compilação de animações com a temática “Paisagem”.
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Num segundo momento, - Mostrar os ícones do Kimera fazendo uma
associação com as imagens “reais” da cidade de Salvador (Você conhece sua
cidade?). Essa apresentação será organizada por setores (educação, cultura,
economia, etc). A partir dessa discussão podemos suscitar a questão da Copa, a
partir das localizações da cidade: Esses ícones do jogo representam as construções
e a paisagem existente na cidade. A paisagem é tudo aquilo que podemos perceber
a partir dos nossos sentidos (visão, audição, olfato e tato). A paisagem é formada
por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, humano, social, cultural
ou econômico e que se articulam uns com os outros. A paisagem está em constante
processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas. Habitar
significa também um deslocamento que implica na realização de reflexões sobre
esse espaço. Ao final foi realizada uma discussão sobre as atividades propostas.
Sexto encontro: noções cartográficas – 5º BTA (30/07/2013)
O objetivo consiste em trabalhar as noções cartográficas atreladas aos
conceitos de espaço e lugar (SANTOS, 2012), a partir da utilização de imagens de
satélite e mapas do bairro, fazendo assim, uma associação do mapa com o jogosimulador Kimera.
Realizar a identificação dos alunos e organizar a turma em três grupos. Fazer
alguns questionamentos sobre mapas: o que é um mapa? Para que serve um
mapa? Apresentar uma introdução sobre mapas, mostrando o que é um mapa,
apresentando o mapa “Ga-Sur” e falando sobre a importância dos mapas a partir da
demonstração de mapas e imagens de satélite do bairro, apresentando os princípios
de orientação por bússola. Pedimos aos alunos que fizessem um círculo ao redor da
bússola, onde foi identificado os pontos cardeais na sala. Foi feito também, uma
“rosa dos ventos” e colocada no chão da sala a partir da identificação feita
anteriormente.
No momento posterior, foi entregue a cada grupo, uma Imagem de Satélite
(A2) do bairro da Engomadeira. Pedimos que os alunos posicionem a imagem
seguindo a rosa dos ventos colocada na sala, depois, cada aluno identificou o lugar
onde fica a sua casa, um lugar que ele gosta fixado por post it. Depois, solicitamos
que colocassem, por orientação da bússola os pontos cardiais dos lugares
escolhidos, em relação a escola. Fora entregar aos alunos alguns ícones do jogo
Kimera e solicitado que os mesmos coloquem esses ícones onde estão os
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elementos da paisagem identificados como semelhantes, e também, que esses
ícones do jogo, fossem posicionados em lugares que eles desejassem no bairro
onde vivem (um shopping, por exemplo). Posteriormente, foi solicitado explicações
sobre o posicionamento dos ícones em todos os processos. Ao final, foi apresentado
os mapas dos games mais famosos através de vídeos.
Sétimo encontro: a “banda” sonora do Kimera – 6º BTA (03/09/2013)
Esta intervenção pedagógica teve como objetivo apresentar aos alunos uma
visão sobre a construção da banda sonora do jogo Kimera, as características e
importância da música para a imersão do jogador. Destaque para a percepção de
objetos sonoros por parte que podem ser incorporadas ou pensadas para a banda
sonora do Kimera.
No começo foi feito um questionário sobre o gosto musical dos alunos,
realizado separadamente, a partir de grupos de 3 alunos: Que estilo de música você
mais gosta? Qual a banda que você mais gosta? Qual o cantor(a) que você mais
gosta? Você toca ou conhece algum instrumento? Você gostaria de tocar algum
instrumento? A música é importante na hora de jogar? Por que?
Depois foi feita uma apresentação sobre o que é uma banda sonora de um
jogo, com mostras/exemplos de trilhas de jogos já existentes - mostrando com e sem
a trilha. Depois, apresentação de vídeo sobre reciclagem para criação de
instrumentos musicais, mostrando, e em seguida a criação de instrumentos musicais
a partir dos materiais disponibilizados - criação livre. Finalizando esta parte, a
criação de músicas para narrativas do Kimera in lóco – mostração do processo de
criação da trilha para a Cinematic de abertura.
Deste modo, encerramos o processo desenvolvido nos Blocos Temáticos de
Atividades (BTA) até este momento, em função da necessidade de finalização da
escrita desta dissertação, porém, como dito em diversos momentos neste capítulo, a
pesquisa do GEOTEC sobre o Kimera, apenas concluiu uma fase. Ainda são
necessários, vários outros passos da pesquisa para o desenvolvimento de uma
escala, para atender o objetivo maior do pleno funcionamento do jogo no maior
número possível de escolas da rede pública do município de Salvador.
Ao longo desta pesquisa participante, pude identificar os diversos aspectos
que perpassam um projeto deste porte, que exige de todos os integrantes envolvidos
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no grupo do Kimera, uma disposição intelectual e afetiva muito grande, além da
capacidade colaborativa pautado nos aspectos humanos da resiliência. Sem ela não
é possível a solidariedade, tão necessária numa sociedade como a nossa (do
mundo), em que o “ter” se sobrepõe ao “ser” numa lógica capitalista cada vez mais
perversa.
A minha esperança consiste, em que esta pesquisa possa contribuir para a
realização de uma sociedade melhor, e que os postulados propostos pelo jogo e
coadunados as fundamentações teóricas que perpassam por esta pesquisa (além de
todas as outras salvaguardadas no guarda-chuva do Kimera), possa efetivamente,
trazer a possibilidade de permitir aos sujeitos, construções libertadoras sobre o
espaço concebido, vivido e percebido, nas práticas sociais cotidianas. Na
perspectiva da parceria com a Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha, penso que
várias possibilidades irão surgir, tanto pelas ações materiais constitutivas quanto
pelas imaginações instituintes em sua latência, impulsionando os sujeitos a
encontrarem as brechas, fraturas e fissuras nas “verticalidades” hegemônicas da
sociedade, começando pela crítica as políticas educacionais.
Assim, a escola pode se tornar o lócus, por onde se estabelece, por meio dos
jogos-simuladores, processos de reflexão sobre as práticas cotidianas dos espaços
da cidade que habitam, recriando lugares, paisagens e o próprio território,
reinventando a sociedade e as instâncias que a compõe, como a política, a cultura e
a economia pelas sobreposições imaginação/realidade. Outro ponto a considerar
nos jogos-simuladores é a reinvenção da própria escola, que, como parte
constitutiva do espaço habitado, pode proporcionar a instituição de práticas
pedagógicas dialéticas, dialógicas e criativas em interação com as diversas lógicas e
saberes constitutivos para além da realidade escolar, a partir de processos
cooperativos

que

permitam

transformações,

considerando

as

diferenças,

transitoriedades e subjetividades dos sujeitos que dela participam.
O Kimera, enquanto possibilidade de prática instituinte, possibilita a
instauração de uma ordem que propõe o repensar das estratégias didáticometodológicas por parte das escolas, compreendendo as mudanças do universo da
criança no desenrolar dos cenários contemporâneos que se encontram em
permanente estado de transformação. Desta forma, é possível pensar na práxis
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escolar no contexto da dinâmica social como expressão e afirmação da condição
humana permeada pelos fundamentos do processo histórico.
Até a finalização desta dissertação, restaram ainda mais dois encontros para
aplicação dos BTA. Esses só deverão ocorrer após a utilização da versão beta do
jogo Kimera por parte dos meninos e meninas da Escola Parceira, acreditando que,
novas percepções e ajustes de percursos poderão ocorrer. Sendo assim, haverá a
ampliação da base de dados, que como dito anteriormente, serviram de análise ao
aprofundamento e aplicação dos conhecimentos construídos por esta dissertação,
para os estudos no curso de doutoramento.
Outras dissertações, como a de Fabiana Nascimento (concluída em setembro
de 2013), tiveram como propósito a realização dos estudos que antecediam a
aplicação do jogo-simulador Kimera e que trazem resultados das análises de dados
convergentes a esta pesquisa. Deste modo, finalizo a dissertação com o firme
propósito da sua ampliação e aprofundamento num futuro breve.
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6. Proposições imaginárias e as vias do real.

As tessituras imaginação/realidade são uma permanência na vida humana.
Todos nós quando pensamos, o fazemos através de imagens, são nossas conexões
com as instâncias mais profundas da natureza psíquica. As imagens, como nos
propõe

Durand

(2002),

são

originariamente

filogenéticas,

oriundas

das

reminiscências arcaicas dos primeiros antepassados bípedes, que se arrastaram por
milhares de anos, formando o arcabouço do pensamento humano. Essas imagens
foram “evoluindo” pela ontogênese, resinificadas em cada passagem histórica,
contribuindo na constituição dos processos civilizatórios, na criação da cultura e
formação das sociedades. Muito ainda falta para compreender a complexidade do
imaginário durandiano, como também, a estreita relação com a fenomenologia
bachelardiana, contudo, acredito que tenha realizado algumas aproximações.
De outro lado, os aspectos não menos complexos, do espaço geográfico em
Milton Santos e o espaço social em Henri Lefebvre. A pesar de serem autores que
trazem aderências no modo como pensam o espaço, havia dificuldades em precisar
em que “localizações” essas poderiam se encontrar. Foi em “Por uma outra
globalização” (SANTOS, 2010), que encontrei o cenário, ou melhor, os “espaços
banais”, lugar fecundo para tratar das conjunções-disjunções lefebvreanas (2008b),
como espaço das praticas sociais, onde os sujeitos encontram as fissuras e brechas
no concebido hegemônico.
A parte árdua ocorreu por conta do entrelaçamento teórico entre o imaginário
e o entendimento do espaço. Para construir esta via de acesso, foi necessário
encontrar os recortes que me permitissem um olhar mais apurado, em que pudesse
encontrar as tessituras por onde o vivido e o imaginado poderiam se constituir como
uma dimensão única. Dois recortes aparecem como perspectivas fundantes nas
tessituras imaginação/realidade, os agenciamentos (DELEUZE; GUATTARI, 1995),
como aliança nas intersecções rizomáticas em que os sujeitos produzem sentido, e
o pluralismo (DURAND, 2002), que se interpõe nos enlaces e tramas relativas às
instâncias e atributos constitutivos dos sujeitos/objetos e sujeitos/sujeitos.
Nos agenciamentos rizomáticos e nos pluralismos das tramas, nasce a
contraposição das fragmentações e dualismos, instituindo coerência nas tessituras
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imaginação/realidade em que as sobreposições, ambivalências e semelhanças,
formam a constituição única da dimensão psíquica humana. Freud (1996)
estabelece aí, as prerrogativas do id, ego, superego, como processo dinâmico e
tensional, constitutivo da dimensão única do sujeito (singularidade), transversalizado
na realidade do mundo.
Foi nesta perspectiva transversalizada do sujeito sobre suas práticas
cotidianas no espaço que a metodologia da pesquisa se definiu como modo de
investigação dos pressupostos subjetivos, abrangendo uma composição de fatores
contextuais, que passam a exercer forças sobre o sujeito, direcionando-as para a
necessidade de análises que reflitam as relações que se estabelecem nas
concepções de mundo, marcadas pelas práticas sociais.
A pesquisa participante traz o sopro investigativo necessário ao entendimento
do sujeito sobre o mundo, desde suas realizações mais imediatas às perspectivas
de futuro mais longínquas. A pesquisa participante se constitui numa “partilha do
saber”, que se inicia pelo convite para uma mudança de postura sobre a forma de
realizar uma pesquisa, tornando-a solidaria, na medida em que enfoque do processo
seja o apoderamento do sujeito sobre a realidade pesquisada, nos modos do seu
próprio reconhecimento como autônomo de suas ações sobre o mundo – o
entendimento do seu real.
Nesta

pesquisa

parcial,

realizada

por

mim

como

integrante

do

GEOTEC/Projeto Kimera, várias questões ainda precisam ainda ser investigadas.
Questões como apoderamento pelo sujeito ainda estão distantes da realidade da
grande maioria dos estudantes da Escola Parceira, pois existem fatores sociais aqueles que exercem forças sobre os sujeitos – que minam a possibilidade do
insurgente. Isso exige um trabalho muito maior do que o fôlego desta pesquisa,
mesmo estendida, foi capaz de alcançar. Contudo, não podemos recuar. Uma
pesquisa que se pretende colaborativa e solidária, precisa cumprir com veemência a
sua função social, mesmo que não tenha obtido o alcance necessário. Segue
abaixo, trecho de um e-mail enviado aos parceiros de pesquisa do Projeto Kimera,
como parte da análise de relatórios de pesquisa futuros.

O que me chamou muito atenção é que eles confundem "o
desejar" com "o sonhar", que no caso dos garotos que estavam na
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mesa comigo, e depois com Telma também, representavam
"pesadelos" em função do vivido (sentido lefebvriano) sobre a
violência no bairro... as contradições aparecem nos discursos dos
áudios, assim como nos desenhos... a infância se apresenta
pressionada, em boa parte dos discursos [dos garotos] por uma
realidade de violência do mundo do adulto, que se sobrepõe a
realidade do mundo da criança.
Trago essa questão em aberto no e-mail em função da
necessidade de alinhamento e cuidados sobre registro e
interpretação dos dados.
Refletindo depois, percebi que poderia tratar o enunciado "o
desejar" pelo, "como vocês gostariam que fosse o lugar onde mora",
penso que eles poderiam projetar melhor a ideia do que seria
entendido por nós como "desejo" ou "idealização".

É por essa e outras situações que precisamos transbordar a função, em
muitos casos, meramente técnica da pesquisa, para uma ação radicalmente
transformadora. Enquanto a posição, de uma maioria esmagadora da população,
estiver focalizada nas atomizações individualistas do “cada um por si e Deus por
todos nós”, dificilmente vamos conseguir sair do estágio social em que nos
encontramos. Contudo, sempre há esperança, enquanto houver pessoas no mundo
que pensem a sociedade privilegiando as necessidades coletivas acima das
necessidades individuais.
Nos vários discursos proferidos ao longo da sua vida, Milton Santos sempre
se referia a classe média brasileira, quiçá mundial, como uma classe que buscava
privilégios e não direitos. Infelizmente, acredito que ele, mesmo depois de morto,
continua com a razão. Entendo que as validações dos movimentos humanos
pautados na relatividade das “verdades” éticas, em contraposição a indiferença,
possa nos conduzir ao desenvolvimento humano como exercício, permanentemente,
colaborativo e solidário. Eu acredito nisso.
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APÊNDICE

BLOCOS TEMÁTICOS DE ATIVIDADES
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA FINS DE PESQUISA
SLIDES “JOGOS DE TABULEIRO”
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PLANEJAMENTO DO 1º ENCONTRO:
BLOCOS TEMÁTICOS DE ATIVIDADES (BTA)

DATA: 07/05/2013
HORÁRIO: 14h às 16h30min
LOCAL: Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha (Engomadeira)
SÉRIE:
PROFESSORA:

ETAPA 1: A HORA DO JOGO
- Organização da turma em 2 (dois) grupos (grupo A e B). Cada grupo será acompanhado por
alguns monitores (nós). Esses monitores acompanharão o seu grupo em todas as atividades.


1º Momento: o Grupo A ficará participará da Oficina de Jogos de Tabuleiro. (Duração
aproximada: 1h).
Nesse mesmo momento, o Grupo B estará utilizando os jogos digitais (Pode ser o Jogo da
Copa 2014) na Estação de Trabalho móvel. (Duração aproximada: 40min);


Intervalo (15min);



2º Momento: o Grupo B participará da Oficina de Jogos de Tabuleiro. (Duração
aproximada: 1h).
Nesse mesmo momento, o Grupo A estará utilizando os jogos digitais (Pode ser o Jogo da
Copa 2014) na Estação de Trabalho móvel. (Duração aproximada: 40min);
- Estratégia de Pesquisa
Observação Participante: observação da execução das ações e participação na dinâmica
através de inferências relacionadas aos modos de jogar (analógico e digital). Durante a
utilização dos jogos digitais, é necessário observar como os alunos jogam, como eles
classificam a jogabilidade (o jogo tem muito texto? Como ocorre a passagem de fases? Os
ícones são fáceis de serem identificados? Houve surpresas no momento do jogo? O que você
achou do ambiente do jogo? O que você acrescentaria no jogo? O que você mudaria no
jogo?). Essas perguntas são apenas pistas, podem ser modificadas ou ampliadas a depender
da dinâmica da atividade. Durante a oficina de jogos de tabuleiro é necessário observar as
estratégias utilizadas no momento do jogo, como ocorre o trabalho em grupo, a competição
entre os jogadores, entre outros fatores.
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ETAPA 2: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO
- Aplicação do questionário diagnóstico individual, fazendo as perguntas esboçadas no
mesmo e suscitando outras questões.
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PLANEJAMENTO BLOCOS TEMÁTICOS DE ATIVIDADES (BTA)

Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha

Data: 21/05/2013
Horário: 14h às 17h

Objetivo: Apresentação da história (roteiro) que compõe o do jogo-simulador Kimera,
através da comparação do mesmo com os percursos cotidianos.

Procedimentos:
Horário: 14h às 16h
Organizar os alunos em grupos, onde cada instrutor ficará responsável pelos mesmos (4 a 5
alunos para cada instrutor).
- “Hoje vamos falar sobre roteiro do jogo Kimera . O roteiro é como se fosse um caminho,
daqueles que agente faz quando vem da nossa casa para escola.”
- Pedir que os alunos desenhem o caminho/percurso da sua casa até a escola;
“Agora vocês vão desenhar o caminho de casa até a escola”
- Pedir que os alunos relatem esse percurso através do desenho
“Me explique no desenho, o caminho que você faz de casa até a escola”;
- Pedir que os alunos desenhem como eles gostariam que fosse (desejo) o percurso da
escola até a sua casa;
“Agora vamos desenhar, fazendo de conta, como vocês desejariam que fosse o
caminho de casa até a escola.”
- Pedir que os alunos relatem esse percurso;
“Me explique no desenho, o caminho de faz de conta que você faria de casa até a escola”;
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- Contar, resumidamente, a primeira parte do roteiro do Kimera e pedir que os mesmos
criem e continuem a história. Essa criação será orientada pelo tempo da “batida” que o
orientador fará.
Seguir o roteiro anexo:

2ª Parte (16h:15min às 17h)
- Apresentar a Cinematic de abertura do Kimera e pedir que os alunos escrevam suas
opiniões sobre a mesma. O que gostaram? O que poderia ser modificado? O que eles
imaginam quando veem aquela animação?
- Apresentar as várias opções de cards para o Kimera e pedir que os alunos escrevam o que
mais gostaram e o porquê dessa escolha.

Materiais Necessários:
- Papel A4;
- Lápis;
- Lápis de Cor;
- Gravadores;
- Máquina Fotográfica;
- Filmadora;
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PLANEJAMENTO DAS OFICINAS
3 BLOCO TEMÁTICO DE ATIVIDADE (BTA) 04JUN2013
Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha

Data: 04/06/2013
Horário: 14h às 17h

Objetivo: Apresentação dos personagens do jogo a partir da exposição das histórias dos mesmos.

Procedimentos:

1ª Parte (13h50min às 14h)

Organizar os alunos em grupos, onde cada pesquisador ficará responsável pelos mesmos (4 a 5 alunos
para cada pesquisador);

2ª Parte (14h às 16h)

Cada aluno terá um bloquinho de papel, com o seu nome para realizar essa atividade:

- Descrever os personagens do Kimera (Descrição em anexo: 1) Luka e Belle; 2) Kimera; 3) Jequitibá Rei; 4) Dríade; 5) Tílion; 6) Cetus; 7) Dórem; 8) Kaus; 9) Prof. Daniel. Descrever um personagem de
cada vez, pedindo que os alunos representem os mesmos a partir de diferentes recursos:

Quando Luka e Belle abriram a bússola, eles foram transportados para um lugar mágico que nós
chamamos de Mundo do Kimera...
Antes de falarmos sobre o Mundo do Kimera, vou falar de Luca e Belle.
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Luka é um garoto esperto, tem 9 anos, é engraçado gosta mexer nas coisas e de fazer muitas
perguntas. Ele adora a natureza e os animais.
Belle é a irmã gêmea de Luka. Ela é muito inteligente e responsável. Adora ler e sempre livra seu irmão
das confusões.
1. Desenhe como vocês acham que são Luca e Belle. Duração: 20 minutos. Depois, perguntar
como eles descreveriam os personagens.

No Mundo do Kimera, Luka e Belle encontram o principal personagem: o próprio Rei Kimera.
O Rei Kimera é um leão misturado com partes de outros animais. Ele é bom, corajoso e muito
poderoso. Há mais de mil anos defende o seu povo dos ataques inimigos, tem poderes quase ilimitados.
2. Desenhe como vocês acham que é o Rei Kimera. Duração: 10 minutos. Depois, perguntar
como eles descreveriam esse personagem.

O Rei entrega a semente de uma árvore que vai ajudar Luca e Belle a encontrar o pai.
O Jequitibá-Rei é uma árvore onde mora um velho conselheiro do rei. Ele possui todo o conhecimento
do Mundo do Kimera e ainda consegue prever parte do futuro. Quando está para morrer, se transporta
para uma nova semente que vai para as mãos do Rei Kimera, assim renasce mais forte e mais sábio do
que antes.
3.

Desenhe como vocês acham que é o Jequitibá-Rei. Duração: Dez minutos.

Depois, perguntar como eles descreveriam esse personagem.

A Dríade também é uma das inimigas do Mundo do Kimera, porém, para defender o reino, existe Tílion,
um bravo guerreiro.
Dríade é ser do mau que habita a floresta escura que tem o poder de atirar espinhos envenenados. É
uma mistura de mulher com árvore
Tílion é um guerreiro que vive no deserto de Aranel que tem o poder do sopro do endurecimento. É uma
mistura de Tigre com homem.
4.

Desenhe como vocês acham que são Dríade e Tíllon. Duração: 20 minutos.

Depois, perguntar como eles descreveriam os personagens.

Outro inimigo do Mundo do Kimera é Cetus, um ser ainda mais maligno e poderoso, para enfrentá-lo o
também poderoso Doren
Cetus é um dragão dos mares e rios que tem o poder de controlas as águas, chuvas e tempestades.
Doren é um príncipe açoriano das terras geladas do Kimera. É muito rápido e forte no combate corpo a
corpo, possui o poder do congelamento.
5.

Desenhe como vocês acham que são Cetus e Doren. Duração: 20 minutos.

Depois, perguntar como eles descreveriam os personagens.
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Agora, o maior inimigo do Mundo do Kimera: o poderoso Caos.
Caos é o irmão gêmeo do Rei Kimera. É um leão misturado com outros animais e muito musculoso.
Tem o poder do fogo da força de um vulcão.
6.

Desenhe como vocês acham que é o Caos. Duração: Dez minutos.

Depois, perguntar como eles descreveriam esse personagem.

O último personagem é Daniel, o pai de Luka e Belle.
Professor Daniel é um importante cartógrafo e cientista que descobre a passagem para o mundo
mágico do Kimera.
7.

Desenhe como vocês acham que é o Prof. Daniel. Duração: Dez minutos.

Depois, perguntar como eles descreveriam esse personagem.

- Apresentar os slides com um brifing do Kimera, mostrando os personagens do jogo;

3ª Parte (16h15min às 17h)

- Vocês lembram que Luka e Belle foram transportados para o mundo do Kimera?
Hoje nós vamos desenhar o mundo do Kimera. O que vocês acham que existe lá? Como vocês
gostariam que fosse esse mundo? Pedir que os alunos desenhem o mundo do Kimera.

- Entregar para os alunos as autorizações dos responsáveis.

Obs.: Perguntar a Silvia se a mesma pode receber a Professora Gessilda (Porto Alegre) que trabalha
com jogos matemáticos nos dias 27 e 28 de junho. Não estará em SSA
Falar com Silvia sobre a autorização dos responsáveis.
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PLANEJAMENTO DAS OFICINAS
4 BLOCO TEMÁTICO DE ATIVIDADE (BTA) 09JUL2013

Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha

Data: 09/07/2013
Horário: 14h às 17h
Objetivo: Pensar a cidade e sua organização, a partir da representação dos ícones que compõem a
paisagem no jogo-simulador Kimera.
Trabalhar a associação da paisagem

Procedimentos:
1ª Parte (13h30min às 14h)
- Organizar a turma em grupos de trabalho com três mesas e um computador. Armar os computadores
e deixar o software aberto para uso.
- Entregar uma ficha aos alunos e pedir que os mesmos escrevam: (a) O que não pode faltar na cidade
e (b) O que eu gostaria que existisse na cidade.
- Explicar aos alunos o que será feito nessa oficina, ressaltando o conceito de paisagem.

2ª Parte (14h às 15h)
- Fazer uma breve introdução sobre a utilização do software (Serão consideradas as seguintes funções:
caneta, pincel, borracha, nova camada e salvar a imagem).
- Pedir que os alunos construam ícones a partir das seguintes questões: (a) O que não pode faltar na
cidade e (b) O que eu gostaria que existisse na cidade.
A construção dos ícones será feita no software Paint tool Sai. Cada grupo será composto por três
alunos, onde cada um terá aproximadamente 15 minutos para construir o seu ícone (esse tempo será
marcado por um despertador). Todos os alunos do grupo devem utilizar o software.
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3ª Parte (15h às 16h)
- Passar uma compilação de animações com a temática “Paisagem”.

4ª Parte (16h15min às 17h)
- Mostrar os ícones do Kimera fazendo uma associação com as imagens “reais” da cidade de Salvador
(Você conhece sua cidade?). Essa apresentação será organizada por setores (educação, cultura,
economia, etc). A partir dessa discussão podemos suscitar a questão da Copa, a partir das localizações
da cidade: Esses ícones do jogo representam as construções e a paisagem existente na cidade. A
paisagem é tudo aquilo que podemos perceber a partir dos nossos sentidos (visão, audição, olfato e
tato).
A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, humano, social,
cultural ou econômico e que se articulam uns com os outros. A paisagem está em constante processo
de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas. Habitar significa também um
deslocamento que implica na realização de reflexões sobre esse espaço.
- Fazer a discussão sobre as atividades

Material Necessário:
- Notebooks (Fabi, Tânia, Meire, Inaiá, Tais, Telma, GEOTEC, 2 – GESTEC);
- Mouses e Mousepad;
- Filtros de Linha;
- Adaptadores;
- Projetor;
- Filme ou animação;
- Saquinhos de Pipoca, docinhos e Refrigerante;
- Copo descartável e guardanapo;
- Etiquetas para colocar os nomes dos alunos;
- Câmera Fotográfica;
- Filmadora;
- Caixas de Som;
- Despertador;
- Gravadores.
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PLANEJAMENTO DAS OFICINAS
5 BLOCO TEMÁTICO DE ATIVIDADE (BTA) 30JUL2013
Noções cartográficas
Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha

Data: 30/07/2013
Horário: 14h às 17h

Objetivo: Trabalhar as noções cartográficas atreladas aos conceitos de espaço e lugar, a partir da
utilização de imagens de satélite e mapas do bairro, fazendo assim uma associação com o mapa do
jogo-simulador Kimera.

Procedimentos:

1ª Parte (14h00min às 14h30min)
Realizar a identificação dos alunos e organizar a turma em 3 grupos. Fazer alguns questionamentos
sobre mapas: o que é um mapa? Para que serve um mapa? Apresentar uma introdução sobre mapas,
mostrando o que é um mapa, apresentando o mapa “Ga-Sur” e falando sobre a importância dos mapas
a partir da demonstração de mapas e imagens de satélite do bairro, apresentando os princípios de
orientação por bússola. Pedir que os alunos façam um círculo ao redor de uma bússola, para identificar
os pontos cardeais na sala. Trazer uma rosa dos ventos e colocar no chão da sala a partir da
identificação feita anteriormente.

2ª Parte (14h30min às 16h00min)
- No momento posterior, foi entregue a cada grupo, uma Imagem de Satélite (A2) do bairro da
Engomadeira. Pedimos que os alunos posicionem a imagem seguindo a rosa dos ventos colocada na
sala, depois, cada aluno identificou o lugar onde fica a sua casa, um lugar que ele gosta fixado por post
it. Depois, solicitamos que colocassem, por orientação da bússola os pontos cardiais dos lugares
escolhidos, em relação a escola. Fora entregar aos alunos alguns ícones do jogo Kimera e solicitado
que os mesmos coloquem esses ícones onde estão os elementos da paisagem identificados como
semelhantes, e também, que esses ícones do jogo que eles gostariam que tivesse no bairro;
- Solicitar a explicação sobre o posicionamento dos ícones em todos os processos.
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3ª Parte (16h15min às 17h)
- Apresentar os mapas nos games e passar alguns vídeos sobre o assunto.

Material Necessário:
- Imagens de Satélite (Engomadeira) (Já impressas, pegar na CONDER);
- Ícones impressos do Kimera (Fabiana);
- Plástico para cobrir a imagem de satélite (Tânia Regina)
- Bússola (Quem tem bússola no tablet ou Ipad?);
- Rosa dos Ventos (Fazer em cartolina, quem pode fazer?);
- Fita adesiva (GEOTEC);
- Mapa Kimera em forma de quebra cabeça;
- Projetor (GEOTEC);
- Apresentação sobre mapas (Fabiana e Inaiá);
- Etiquetas para colocar os nomes dos alunos (GEOTEC);
- Câmera Fotográfica (GEOTEC);
- Filmadora (GEOTEC);
- Caixas de Som;
- Gravadores (Todos).
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6 BLOCO TEMÁTICO DE ATIVIDADE (BTA) 03SET2013

Programação Escola Álvaro da Franca Rocha
Data 03/09
Horário: 14h às 17h
Título do Encontro: Oficina de Música
Esta oficina tem como objetivo apresentar aos alunos uma visão sobre a construção da banda
sonora de um jogo. As características e importância da música para a imersão do jogador.
Objetivos
A percepção de objetos sonoros por parte dos alunos que podem ser incorporadas ou pensadas
para a banda sonora do Kimera.
Programação (Previsão)
Parte 1 – Identificar os alunos fora da sala (Tharsis, Tais e Inaiá);
Parte 2 - Fazer um questionário sobre o gosto musical dos alunos (Fazer separadamente, a
partir de grupos de 3 alunos): Que estilo de música você mais gosta? Qual a banda que você
mais gosta? Qual o cantor(a) que você mais gosta? Você toca ou conhece algum instrumento?
Você gostaria de tocar algum instrumento? A música é importante na hora de jogar? Por que?
(Tharsis, Tais e Inaiá);
Parte 3 - O que é uma banda sonora de um jogo (Fabi, Meire e Rivas)



Apresentação;
Mostras / exemplos (Trilhas de Jogos já existentes - mostrar com e sem a trilha)
Parte 4 - Vídeo sobre reciclagem para criação de instrumentos musicais (Inaiá);
Parte 5 -. Utilização de um vídeo para mostrar como fazer os instrumentos musicais;
Parte 6 – Criação de instrumentos musicais a partir dos material disponibilizado. (Criação
livre)
PLANO B (Caso sobre tempo)
Parte 7 - Criação de músicas para narrativas do Kimera ou Personagens (aqui qualquer coisa
vale) - Criar a trilha para a Cinematic de abertura.
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Blocos de terra com diferentes formas vagam de forma desconexa por um espaço escuro sob uma
música que começa calma e que vai aumentando de forma devagar. Ao fundo dos bloco, o Rei Kimera
surge voando, ao passo que os blocos começam a se encaixar assumindo a forma de um globo, com
prédios de diferentes tamanhos e formatos nascendo da terra, rachando o chão, crescendo sob um
horizonte no qual o rei continua a voar. Prédios que estão lado a lado agora estão firmes, em um
visão 2D do globo. Kimera pousa no prédio do centro, o mais alto de todos. Um relâmpago surge por
trás deste cenário, iluminando toda a cena e o nome KIMERA, é visto por trás dos prédios. Tudo se
escurece e agora aparece o menu inicial do jogo.

Parte 8 – Apresentar a Trilha Sonora do Kimera (Abertura) e pedir que alunos representem a
mesma utilizando algum recurso (desenho, escrita, poesia, cantarolar, rap, colagem)
MATERIAL
Manuais
1. Garrafas de plástico;
2. Pedrinhas;
3. Madeiras;
4. Latinhas;
5. Canos finos
6. Copos Plásticos
7. Tampinhas
8. Cola
9. Fita adesiva
10. Cordão
11. Tudo que encontrar reciclável

Lanche
1. Pipoca Yoki - 2 pacotes;
2. Guaraná - 3;
3. Óleo - 1;
4. Sal;
5. Grãos Diversos;
6. Saquinho de Pipoca - 100 unidades;

Eletrônicos
1. Projetor;
2. Notebooks
3. Caixa de som
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ANEXO

SOBRE A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO DA FRANCA ROCHA
PROJETO MISTURAÊ DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO DA FRANCA ROCHA
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AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
1. Qual a estrutura física da Escola?
A Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha possui 5 salas de aula, 1 cozinha,
1 pátio onde realizamos atividades diversas, 1 Secretaria – que também funciona
como sala de atendimento aos pais e de professores, 4 sanitários - sendo 1 para
professores (que fica dentro da Secretaria), 3 para os alunos (1 destinado aos
portadores de necessidades especiais).
2. Quantas salas, ambientes, etc?
A Escola não dispõe de salas ambientes. Havia uma sala da Direção, que foi
disponibilizada para a implantação do Laboratório de Informática, mas que até então
não funciona como tal, uma vez que os computadores não foram instalados. Vale
dizer que estes computadores estão encaixotados há mais ou menos 4 anos, mas a
sala necessita de uma determinada estrutura como bancada, ar condicionado etc,
para que o laboratório seja de fato implantado.
3. Quantos alunos e turmas compõem a escola?
Nossa Unidade Escolar, no ano de 2013, tem 383 alunos, distribuídos em 14
turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, com a seguinte composição:

TURNO

Nº DE TURMAS

TURMAS

Nº DE
ALUNOS

MATUTINO

05

Do 1º ao 3º ano de escolarização

140

VESPERTINO

05

Do 3º ao 5º ano de escolarização

156

NOTURNO

04

Do Estágio I ao IV

87

Obs.: no matutino são 2 turmas de 2º e 3º ano; no vespertino são 2 turmas de 4º e 5º
ano.
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4. Quantos alunos tem na sala de aula onde será realizado o Projeto Kimera?
A sala tem 35 alunos.
5. Qual a estrutura organizacional (Direção, vice direção, etc..) da escola?
a) Direção – Silvia Letícia Costa Pereira Correia
b) Vice- Direção (matutino) – Jaira de Assis Oliveira
c) Vice-Direção (vespertino) – Aline Gabriel dos Santos
d) Coordenação Vespertino – Jaira de Assis Oliveira
e) Coordenação Noturno – Cláudia Regina Vasconcelos Rego
f) Secretária Escolar – Rosane Buniac Moacir
6. A escola possui um Projeto Político Pedagógico?
A escola possui um Projeto Político Pedagógico.
7. A escola tem uma planta? Se sim, é possível disponibilizá-la para utilização nas
nossas atividades?
Sim, temos uma planta que pode ser disponibilizada ao GEOTEC.
8. Vocês tem um arquivo (memória) da escola? Se sim, é possível disponibilizá-lo?
Uma parte da memória da escola está sistematizada, quando retratamos o
histórico no PPP, e este será disponibilizado. Temos também um portfólio das
atividades desenvolvidas no período da nossa gestão, alguns vídeos e mídias (CD,
DVD), com o registro dos trabalhos pedagógicos desenvolvidos a partir de 2010, ano
em que ingressamos na gestão da escola.
9. Qual o número de professores e suas respectivas formações?
O corpo docente da escola é composto por 12 professoras: todas elas tem
nível superior – 10 são Pedagogas, 1 Bacharel em Teatro com especialização em
interpretação teatral; outra em Artes Plásticas Educação Artística, que trabalham
com as linguagens Teatro e Artes Plásticas. Apenas 1 (uma) delas não possui pósgraduação. As demais possuem nas seguintes áreas: especialização em
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Psicopedagogia, em Alfabetização, em Gestão Escolar, em Língua Portuguesa,
Educação Ambiental; outras 2 estão concluindo mestrado em gênero e EJA.
10. É possível disponibilizar o calendário da escola?
Sim, é possível.
11. Qual a concepção pedagógica utilizada pela escola?
De maneira sucinta: consideramos como dado aceito a noção de que há uma
construção do conhecimento no processo de apreender a realidade. Apossar-se da
situação cultural não é apenas aceitar passivamente as regras do jogo. O
conhecimento se dá na relação entre sujeito e objeto de conhecimento. Assim,
acreditamos que há no indivíduo uma capacidade intrínseca de construir seu próprio
conhecimento a partir da interação e da interpretação do mundo que o cerca. Nesta
interação, o sujeito se depara nas suas vivências, com situações de conflito, que se
configuram como problemas para os quais busca soluções adequadas, através de
suas próprias experimentações. Esta linha de pensamento é representada por
estudiosos como Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro, Paulo Freire, entre outros.
12. A escola participa de algum projeto ou programa a nível municipal, estadual ou
nacional?
Não.
13. A escola tem uma inserção na comunidade? Se sim, de que forma?
A unidade escolar é bem vista pela comunidade onde está inserida,
especialmente pelo trabalho pedagógico que é desenvolvido. Constantemente
promovemos ações que tem a participação direta da comunidade na escola, a
exemplo da Feira Cultural, que este ano está em sua 9ª realização. Também
contamos com a parceria com as igrejas Católica e Batista (que cedem o espaço
para realização de evento no final do ano letivo); e a parceria com a rádio do bairro e
uma escola comunitária.
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