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No teatro do passado que é a nossa memória, o cenário mantém os persona-

gens em seu papel dominante. Às vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, 

ao passo que se conhece apenas uma série de fixações nos espaços da estabili-

dade do ser, de um ser que não quer passar no tempo, que no próprio passado, 

quando vai em busca do tempo perdido, quer “suspender” o vôo do tempo. Em 

seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. O espaço serve para 

isso (Bachelard, 1990, p. 202).

INTRODUÇÃO

Atualmente, tendo em vista que o conhecimento acadêmico admite, ou 
ainda busca assumir uma relação mais complexa, sensível e integrada com sa-
beres para além da exclusividade da racionalidade instrumental, pensamos no 
fazer ciência admitindo uma razão sensível (Maffesoli, 2001a, 2001b). Deste 
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modo, vimos ao longo dos anos buscando incorporar à ciência, para além 
da razão e juntamente com ela, parâmetros de sensibilidade, quais sejam: 
percepções e corporeidade (Merleau-Ponty, 1994); devaneios e imaginação 
(Bachelard, 1988); imagens e imaginário (Durand, 2002), dentre outros con-
ceitos, autores e autoras que vêm no movimento da própria ciência aderindo 
a estes parâmetros. Isso tem nos permitido, ao longo dos anos, ampliar as in-
terrogações científicas e estabelecer um franco diálogo da ciência com o mo-
vimentar-se (Trebels, 1992, 2003; Kunz, 1998, 2000, 2001; Kunz e Marques, 
2019), e deste com as artes, com o espaço, com a poética e assim por diante.

É intenção deste texto explorar algumas contribuições da fenomenolo-
gia da imagem bachelardiana para estes campos de estudos, assim que breve-
mente apresentamos a relação desta fenomenologia com a imagem e a imagi-
nação. Neste capítulo especificamente, discutimos a relação com o espaço a 
partir deste referencial, por entendermos que o espaço apresenta uma relação 
determinante nas convergências entre corpo/arte/arquitetura/educação. Na 
confluência dessas áreas, novos questionamentos têm surgido, tanto para a 
área pedagógica quanto para a área da atividade física, do esporte e lazer, 
sobretudo sobre o papel e a importância do corpo. Na educação, por exemplo, 
se o corpo estava esquecido na sala de aula, abandonado sobre uma cadeira e 
sustentado na racionalidade; hoje, à luz do entendimento desta razão sensível, 
este corpo e toda sua história passam a ser incorporados à relação de ensino 
aprendizagem, sendo o conhecimento absorvido de modo mais ativo e per-
ceptivo. Deste modo, corpo e mente são entendidos não como paradoxais, 
mas como complementares, à luz deste referencial.  

Abre-se todo um novo campo de possibilidades e investigações. O es-
paço, menos pragmático e mais vivido, traz em si diversos elementos. Pro-
vocadores, desafiadores, convidativos, criativos. É no rigor científico, na 
observação acurada, nas descrições e relatos, também no aprofundamento 
teórico, que encontramos a matéria prima sobre a qual nos debruçamos nes-
te novo paradigma científico que nada mais é do que a apresentação de um 
imaginário científico mais complexo, complementar e integratório entre-e-
-inter-áreas.
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BACHELARD E A FENOMENOLOGIA

O mundo é grande, mas em nós ele é profundo como o mar.

– Rilke

A fenomenologia e a fenomenologia da imagem – esta última incluída 
dentro do escopo dos Estudos do Imaginário – certamente são centrais para 
a análise dos estudos de nossa área. Tratam mais de uma forma de olhar, 
interrogar e investigar o mundo do que propriamente de uma metodologia 
de pesquisa. Ampliam nossas relações com as dimensões estéticas e éticas. 
Por um lado, partindo da imagem (Bachelard, 1988) da experiência (Larossa, 
2014), da percepção (Merleau-Ponty, 1994), as indagações nos obrigam a olhar 
as coisas do mundo com atenção e minucia antes de conceituá-las. Buscamos 
cercar e inquirir os elementos imprescindíveis e essenciais que compõem os 
fenômenos. Sem distanciamentos, sem intentar explicá-los a priori, mas an-
tes e sobretudo, perscrutá-los em seus detalhes e implicações com o homem-
mundo. Buscando recorrências (Saura e Meirelles, 2015), fascínios (Gumbre-
cht, 2007), elementos sem os quais aquela experiência seria outra e não esta 
(Zimmermann, 2010; Zimmermann e Saura, 2017), gestos e potencialidades. 
Por atuar no âmbito do sensível, é imprescindível a inclusão da experiência 
estética e de seus elementos no debate (Zimmermann e Saura, 2016). O que é 
considerado belo, bonito e porquê, quais os componentes que constituem tal 
beleza, porque buscamos coesão, equilíbrio, organização, o que nos mobiliza 
em uma prática.

Ao buscar investigar a relação do ser no mundo, consideramos as pes-
soas, os sujeitos da experiência. Levantamos componentes particulares, mas 
buscamos o que nestes fundamentos individuais se repetem como possíveis 
traços de nossa existência. Neste sentido, perseguimos a subjetividade. A 
abordagem fenomenológica enfatiza tal experiência individual, mas busca 
nelas o que seria verdadeiro para todo ser humano, a fim de realizar pos-
tulados mais gerais, não apenas observações particulares. Persegue assim as 
características da existência humana (Martinková e Parry, 2011), e isso cons-
titui, por fim e ao cabo, a subjetividade. Um exercício ético de maior grandeza 
na medida em que as descrições, reflexões e análises caminham em direção 
ao outro e ao que ofereço – ou posso oferecer – ao mundo. Partimos sempre 
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da experiência, pois “uma experiência nova e verdadeira põe à experiência o 
método de experimentar: ela agita e obriga o pensamento a renegar-se cons-
tantemente”, pois para Bachelard, “a experiência enriquece as categorias e re-
nova o pensamento” (Dagognet, 1965, p. 29). 

Em torno destes trajetos fenomenológicos e nas percepções do corpo 
humano certamente Merleau-Ponty é nuclear, posto que o movimentar-se 
humano no espaço é uma experiência tão primordial quanto nossa existência. 
Atribuir status de cidadania a este saber corporal ainda pouco reconhecido 
dialoga sobremaneira com a proposta merleau-pontyana, que investiga a per-
cepção em um corpo vivo. O autor nos ajuda a recolocar questões e inverter 
perguntas, adotando uma postura de escuta e observação cuidadosa, própria 
da fenomenologia: O que esta experiência, oriunda do corpo e do movimento, 
seja ele artístico ou esportivo, pode ensinar sobre nós mesmos? Já Bachelard 
nos auxilia a olhar para estas produções imateriais do mesmo modo averi-
guativo. No entanto, perscruta um algo a mais nos fenômenos. As coisas do 
mundo, embora criadas a partir de matérias primas encarnadas em um meio 
físico, são consideradas uma provocação: “O mundo é minha provocação, 
compreendo o mundo porque o surpreendo com minhas forças incisivas, com 
minhas forças dirigidas” (Bachelard, 1998, p. 166).

Isto porque, para Bachelard, os fenômenos trazem em si, além das coisas 
do mundo, um meio cósmico e devaneante invisível aos olhos, mas próprio 
do universo imaginativo, revelando corpos e gestos em fluxos e inteirações 
simbólicas e imagéticas. O autor demostra, por exemplo, como a utilidade por 
si só não justifica o desejo dos homens de habitar águas, céus, montanhas... de 
escalar, de voar, de surfar, de navegar, de dançar... Para Bachelard,

Foi na alegria e não na dor que o homem encontrou o seu espírito. A con-

quista do supérfluo dá uma excitação espiritual mais do que a conquista do 

necessário. O homem é uma criação do desejo, não uma criação do necessário 

(Bachelard, 2008, p. 39). 

Ou seja, existe uma provocação das coisas do mundo, mas existe algo 
a mais para além da materialidade das coisas. Algo que faz despontar nossa 
vontade, que reaviva um diálogo encarnado no corpo. Algo que imaginamos.
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Os estudos sobre a imaginação e seus elementos foram iniciados pelo au-
tor por meio do método psicanalítico. É importante salientar que em nenhum 
momento abandona-se o “racionalismo ativo”, ao contrário, novos elementos 
e indagações são acrescentados nesta busca ontológica de um homem que não 
é apenas razão, tampouco apenas percepção e sensibilidade. Bachelard tem a 
preocupação de deixar transparecer o homem em sua totalidade. Diante da 
impossibilidade de separação do homem racional e sensível, ou da separação 
do sujeito-objeto no caso da ciência, Bachelard, busca o olhar para as coisas 
como novidade, como espanto, como experiência. É neste momento, a partir 
da obra A Poética do Espaço (publicada em 1957), que a fenomenologia passa a 
figurar como um modo de olhar as imagens de nosso repertório. Bachelard 
constata, para este fim, os limites do método psicanalítico, que não rompe 
com a razão e não traz as imagens para o corpo, mantendo-as na transição 
entre consciente e inconsciente. No empenho de “restituir a subjetividade das 
imagens” (Bachelard, 1990, p. 22), ou seja, de identificar nas imagens elemen-
tos de nosso repertório bio-cultural – a humanidade que nos atravessa – a 
fenomenologia é aderida como modo de esquadrinhamento:

Só a fenomenologia, isto é, o levar em conta a partida da imagem numa cons-

ciência individual, pode ajudar-nos a restituir a subjetividade das imagens e 

a medir a amplitude, a força, o sentido da transsubjetividade da imagem (Ba-

chelard, 1990, p. 3).

Aqui, a fenomenologia não é tão somente descritiva, mas deve “apro-
priar-se da força da experiência individual para a descrição. A descrição que 
incorpora a vivência como um dado importante não é uma servidão ao ob-
jeto” (Barbosa, 1993, p. 18). Para Bachelard, um fenômeno é constituído de 
traços aparentes e traços percebidos pela imaginação, e a fenomenologia da 
imagem nada mais é do que a tentativa de cercar o fenômeno em sua totalida-
de, com todas as suas possibilidades de existência. 

Há neste momento um mergulho na emoção, uma busca por penetrar 
nas imagens com toda sua experiência, procurando descrever as coisas em 
todas as possibilidades de existência. A fenomenologia busca nas experiências 
particulares os traços de nossa humanidade. Bachelard busca-as também na 
experiência das imagens. Perscruta a compreensão empática que todos temos 
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diante das imagens, com mais de uma dezena de livros sobre os elementos, 
concluindo por fim que “é um non sense pretender estudar objetivamente a 
imaginação” (Bachelard, 1988, p. 46). Este saber produzido pela percepção e 
pela experiência, no corpo, encontra novas formas de ser indagado: o fascí-
nio, o maravilhamento, o encanto e a comoção produzidos pelas imagens. 
Importa o sentimento que as imagens podem provocar, o a priori da con-
ceituação, o impacto do encontro com uma imagem poética. Pois que “nos 
poemas se manifestam as forças que não passam pelos circuitos de um saber” 
(Bachelard, 1990, p. 5). É na literatura, portanto, que Bachelard encontra as 
imagens poéticas para este exercício fenomenológico de olhar o mundo com 
olhos primeiros. Na literatura e depois, na vida mesma. A literatura mostra-
-se apropriada para identificar as imagens poéticas mais recorrentes, uma 
vez que a literatura, exercício imagético de escrita realizado pelos homens, 
contém em si a produção de imagens de nosso repertório mental. 

As imagens selecionadas por Bachelard são literárias. Mas também são 
encontradas nas coisas do mundo, de onde surge a literatura e a arte. Assim, 
nas obras artísticas, nas obras arquitetônicas, no espaço, no corpo, nas rela-
ções com os meios, em todo o canto somos arrebatados por imagens, acorda-
dos por elas, perseguindo-as ou abandonando-as. Temos visto como também 
identificamos sua presença nos esportes, nas atividades físicas e de lazer, am-
pliando nossas perspectivas de estudos.

BACHELARD E A IMAGINAÇÃO

Ele se deitava atrás de um pé de capim para ampliar o céu.

– Bachelard

Razão e a imaginação possuem características semelhantes por serem 
“ativas”, “abertas”, “criadoras”, consideradas distintas apenas em sua metodo-
logia. Do mesmo modo, arte e ciência são apresentadas como complemen-
tares para a compreensão dos fenômenos do mundo pela via deste filósofo. 
Neste sentido, para Bachelard, o homem – diurno e noturno ou racional e 
imaginante – não apresenta uma dicotomia, mas uma unidade. Do mesmo 
modo, arte e ciência, não são consideradas meras reproduções e traduções do 
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mundo que se oferece, mas antes disso, são atividades criativas e imaginati-
vas encarnadas no corpo. E em ambas a imaginação exerce um papel central, 
posto que não é um estado, mas “a existência humana ela mesma”. Bachelard 
confere à imaginação o status de fonte de conhecimento e investigação deste 
saber corpóreo. A imaginação dá vida ao imaginário, que por sua vez, dá vida 
às imagens. Diferentemente de Sartre, para quem a imaginação é racional 
e representativa; ou de Jung, para quem os arquétipos transitam em nossa 
mente entre inconsciente e consciente; a imaginação bachelardiana está no 
corpo, não sendo apenas uma faculdade mental de representar o mundo. A 
imaginação é a fonte mesma do ser e do pensamento. Falar sobre autonomia 
da imaginação é extremamente inovador para a filosofia. Até então, a filoso-
fia considera a imaginação “a louca da casa”, onde a imagem não passa de uma 
representação da realidade. Bachelard diz da imagem e da imaginação não 
como reprodutoras da realidade, mas como produtoras das realidades exis-
tentes. Neste sentido, não há separação entre realidade e imaginário, uma 
vez que toda realidade é também uma representação, uma leitura, uma elabo-
ração. Imagem, imaginação e imaginário estão ligadas entre si, pois “graças 
ao imaginário, a imaginação é essencialmente aberta, evasiva. Ela é, no psi-
quismo humano, a experiência mesma de abertura, a experiência mesma da 
novidade” (Bachelard, 2001, p. 7). 

Bachelard atentou-se para os diferentes usos de imagens com interpre-
tações coincidentes, as recorrências. Com profunda “prudência científica” 
(Bachelard, 1990, p. 3), aos poucos abandona a psicanálise uma vez que esta 
transforma as imagens em símbolos. Há uma diferença entre os símbolos da 
psicanálise e as imagens do imaginário: um símbolo inclina-se para o concei-
to, já a imagem é ativa, surge da experiência vivida. Para além de arquétipos, 
imagens centrais apresentam as contradições de um cosmo, a provocação das 
matérias do mundo, as recorrências na poética. Com capacidade empática, as 
imagens influenciam a compreensão, o entendimento, a própria elaboração 
da ciência e seus caminhos. 

Sublimação dos arquétipos, mais do que meras reproduções da realida-
de – lembrando que a própria realidade é elaborada por nós no imaginário 
– ligadas às experiências do sonho e da vida mesma, estas são as imagens 
investigadas por Bachelard. Para ele, 
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todos os fenômenos têm um interior, contém qualquer coisa de escondido, 

de íntimo. É preciso apreender, nas formações conscientes, as formações in-

conscientes que se mostram e se escondem ao mesmo tempo. [...] Entretanto, 

é indispensável não confundir os processos do psiquismo com os processos da 

imaginação. A imaginação se constitui como um reino autônomo que escapa à 

causalidade psíquica (Barbosa, 1993, p. 16).

Não é possível, deste modo, viver explicando sonhos, conceituando 
símbolos. A imagem agora é libertada, sendo causa, nunca efeito. Não é coisa, 
mas uma dinâmica. Nos coloca no mundo e para o mundo. É visível, mas so-
bre tudo invisível. Busca a essência das coisas em todas as formas. 

Não basta considerar a casa como um “objeto” sobre o qual pudéssemos fa-

zer reagir julgamentos e devaneios. Para um fenomenólogo, para um psica-

nalista, para um psicólogo (estando os três pontos de vista dispostos numa 

ordem de interesses decrescentes), não se trata de descrever casas, de detalhar 

os seus aspectos pitorescos e de analisar as razões de seu conforto. É preciso, 

ao contrário, superar os problemas da descrição – seja essa descrição objetiva 

ou subjetiva, isto é, que ela diga fatos ou impressões – para atingir as virtudes 

primeiras, aquelas em que se revela uma adesão, de qualquer forma, inerente 

à função primeira de habitar. O geógrafo, o etnógrafo, podem descrever bem 

os tipos mais variados de habitação. Sob essa variedade, o fenomenólogo faz 

o esforço preciso para compreender o germe da felicidade central, seguro e 

imediato. Encontrar a concha inicial, em toda moradia, mesmo no castelo, eis 

a tarefa primeira do fenomenólogo (Bachelard, 1990, p. 199).

Outrossim, a imagem e a imaginação dialogam não com o mental, mas 
muito concretamente com a materialidade do mundo e do corpo, de onde 
surgem os devaneios e sonhos. Água e ar para nadadores, velejadores, sur-
fistas, kaitistas, mergulhadores. Pedras e morros para escaladores, trilheiros 
e montanhistas. Fogo, ar e labaredas para dançarinos e ginastas. Terra para 
os que voam e aterrissam em campos correndo atrás de bolas, elas mesmas, 
como outros elementos, uma provocação per si. Esportistas, artistas, ceramis-
tas, costureiros, padeiros, artesãos, cozinheiros, dançarinos são provocados 
pelas matérias do mundo, que aguçam desejos e imagens... não conhecem a 
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angústia do filósofo, a verdadeira imaginação é energia a trabalhar. Imagi-
nar é fazer e trabalhar paradoxos e antíteses. A ambivalência caracteriza o 
verdadeiro valor das imagens. Buscando, encontramos as ambivalências da 
imagem, as ambivalências imaginárias e a tentativa de equilíbrio de um ser, 
de uma cultura, de uma sociedade. Claro e escuro, patriarcal e matriarcal, 
ascensão e queda... Qualquer drama instaura a problemática dos opostos (Du-
rand, 2002; Saura, 2008), e é neste sentido que “a imaginação traduz e canta o 
drama do universo” (Dagognet, 1965).

Por todo lado no mundo das imagens, há antinomias materiais. Desde 
que uma substancia inclua uma dualidade, a de um combate ou de um enlace, 
convida aos sonhos e seus excessos. Não se trata, no entanto, apenas de con-
frontos e transformações. A imagem instaura o reino da felicidade, o reino do 
êxito e do triunfo. Do conforto. E ela se dá, neste exercício fenomenológico, 
também pela palavra, que “abre-se ao movimento, ao ardor das imagens no-
vas, exuberantes” (Dagognet, 1965, p. 37).

Importante notar que para Bachelard, “o verdadeiro domínio para estu-
dar a imaginação não é a pintura, é a obra literária, é a palavra, a frase. Então 
se vê como a forma é coisa pouca. Como é que a matéria dirige! Que grande 
professor se revela o riacho!” (Bachelard, 2001, p. 252). Fonte do ser, fonte do 
pensamento, a imaginação é estudada pela imagem. Antes da conceituação, 
antes do pensamento, a provocação da matéria. Que nos chama e nos convida 
a participar.  É este rio leitoso e subterrâneo - o imaginário - que infla as 
imagens com um algo a mais. Que nos provoca, emociona, abala e comove. 
Espanto e desejo. Muito além da necessidade ou da utilidade, respondemos 
a uma provocação, olho, mão e corpo. Inteiros no mundo e na inferência de 
modificá-lo, alterá-lo.  “O poeta, depois o sonhador, por fim o leitor, todos os 
que imaginam, entregam-se a uma física ingênua e reatualizam as esperanças 
alquímicas” (Dagognet, 1965, p. 31) É deste modo que os sonhos nunca se 
separam das coisas. 
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O ESPAÇO E A IMAGINAÇÃO

O espaço sempre me fez silencioso.

– Jules Vallès

Já não sem tempo, as pesquisas na área da educação, da educação física, 
do esporte e do lazer tem indicado essa potência do desejo, a inferência do so-
nho. E é a partir do referencial da fenomenologia da imagem que os temas se 
apresentam como campo fértil a explorar e excitar a imaginação acadêmica. 

Hoje, já sabemos que o corpo no espaço e as inteirações e diálogos que 
ali se estabelecem são constitutivos, por exemplo, de nossos processos for-
mativos (Ferreira-Santos; Almeida, 2012). “O espaço chama a ação, e antes da 
ação a imaginação trabalha” (Bachelard, 1990, p. 205). Como exemplo, pode-
mos mencionar nossas investigações em torno do brincar espontâneo, que 
revela como brincam as crianças em determinados locais (Meirelles, 2015). 
Temos visto como o espaço, assim como os materiais disponíveis, o tempo 
e outras variáveis são essenciais para a qualidade deste brincar. Ampliam ou 
reduzem suas possibilidades, a atividade imaginativa e a investigação concre-
ta da criança. Neste sentido pensamos em um espaço-corpo-vivo, em movi-
mento e em constantes atualizações. 

O espaço compreendido pela imaginação não pode ficar sendo o espaço in-

diferente abandonado à medida e reflexão do geômetra. É vivido. E é vivido 

não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da imaginação. Em 

particular, quase sempre ele atrai. Concentra o ser no interior dos limites que 

protegem (Bachelard, 1990, p. 196).

O espaço, deste modo, é determinante para a ação: “o espaço habitado 
transcende o espaço geométrico” (Bachelard, 1990, p. 227).

Vimos como o movimento é provocado. E como atuar com o movi-
mento humano sem o deslocamento geoespacial? E o que pode gerar o des-
locamento? Nesta direção, enxergamos possibilidades quando avistamos 
uma quadra, um campo, um descampado? Sentimo-nos compelidos diante 
da rocha, do mar, do asfalto, do obstáculo? Skatistas frequentemente relatam 
a provocação sentida diante de objetos e locais corriqueiros na cidade. Para 
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o olhar deste praticante, um banco, uma rampa, uma calçada, uma escada-
ria tem funções outras, diferentes das usuais. Como crianças que brincam e 
desconstroem o instituído, estes praticantes invertem as finalidades estabe-
lecidas previamente, pelo saber que experimentam de suas potencialidades. 
Interferem no espaço urbano, valendo-se das coisas que existem no mundo 
de forma diferente do planejado. Talvez por isso sejam identificados como 
indisciplinados – estão a explorar o mundo sobre quatro rodinhas, uma tábua 
e muitas manobras voadoras, ressignificando suas utilidades, invertendo suas 
lógicas. 

E se em algum destes espaços paira, imóvel e inabitada, uma bola? Um 
breve toque a coloca em um imponderável rolar, e este movimento nos de-
safia. Crianças têm pouco ou nenhum conhecimento sobre a bola, mas antes 
desta elaboração, já estão fascinadas, perseguindo-as de gatinhas, tentando 
dominar e controlar sua natureza selvagem e ilógica. Apenas olhando ao nos-
so redor, conhecemos muitas crianças pequenas inexoravelmente encantadas 
pela bola: 

Não me lembro quando a forma redonda, circular, entrou na vida do Miguel. 

Foi muito cedo, e veio pra ficar. Desde muito pequeno ele se interessa por 

círculos. A lua foi uma paixão natural; a bola, amor à primeira vista. Tudo é 

bola. Em tudo ele a vê. Bola de futebol, de basquete, de tênis, de pebolim, de 

sinuca. Uva, laranja, limão, mexerica. Cebola, semente, ralo, prato, maçaneta. 

Óculos, janela, banco, pão de queijo. O zero, a letra O, o planeta terra. O gosto 

pelo pepino cortado em círculos. Formas arredondadas compõem quadros, 

livros, móveis, roupas, carros, embalagens. Tudo é visto a partir dela: ‘olha 

a bola’. ‘Papai, desenha a bola’, muitas vezes por dia. ‘Onde tá minha bola?’, 

primeira frase matinal. É o brinquedo favorito, carregado a tiracolo por onde 

anda. ‘To dando mamá pra bola’ me diz quando a segura junto ao peito. Já se 

apaixonou por uma pequena bola azul de futebol: ‘Bola, você é muito linda, 

você é azul, você é prática, eu te joguei lá embaixo...’, por outra amarela, pela 

bola murcha, por uma laranja, pela branca e preta de futebol, atual compa-

nheira inseparável. ‘Mamãe, canta a música Oi Oi Oi, Olha aquela bola’. Santas 

bolinhas antroposóficas ou homeopáticas. Em casa as bolas são de todos os 

tipos e tamanhos, de bola de sabão a ‘bolinha de gudinha’. ‘Eu chutei a bola e 

marquei um gol’ ele conta quando alguém o chama ao telefone. Fotos, sempre 
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com a bola, parâmetro e lente a partir da qual descobre o mundo... Redondo. 

(depoimento de Clarissa Homsi, mãe do Miguel, de 2 anos e 6 meses).

É deste modo que percebemos que as relações com o espaço e com os 
objetos habitam um local de imagens construídas antes mesmo que algum 
discurso ou racionalidade possam ganhar forma. Neste sentido, diante destes 
objetos, encontramos um movimento humano que se situa na própria corpo-
ralidade, independentemente do meio cultural ou ainda, em comunhão com 
este. É sabido que o movimento humano está relacionado a estas caracterís-
ticas imagéticas e arquetípicas, pois assim como a genética, ou como o ima-
ginário, ou melhor dizendo, em comunhão com estes, tem sido elaborado e 
reelaborado pelo homo sapiens desde o início dos tempos.  

Na luta pela vida, o movimento é com certeza o principal fator de sobrevi-

vência [...] Todas as nossas obliquidades e redundâncias musculares, toda a 

variação de ângulo de incidência da fibra muscular sobre a alavanca óssea, res-

pondem por essa versatilidade motora, que foi não só o fator de sobrevivên-

cia do homem neste planeta, como também e fundamentalmente, o principal 

fator que nos deu o domínio incontestável sobre as demais espécies animais 

(Gaiarsa, 2001, p. 27).

Assim, pela sobrevivência de tempos longínquos, diante da bola, identi-
ficamos a mesma gestualidade presente nas pinturas rupestres: uma postura 
de tensão-atenção bastante focada, prontos para o salto, para o passo, para o 
drible ou para o voo da magnânima defesa. 

Assunto das artes, da arquitetura, do design, o espaço é também, as-
sunto de maior valor para as pesquisas em torno da educação, do movimento 
humano, do esporte e do lazer. Os espaços podem e devem sempre ser vistos 
como potencialidades, não apenas físicas, mas devaneantes. De provocação de 
desafios e disparadores de desejos e vontades. Já sabemos que movimentar-se 
é como imaginar: buscamos sentidos, imagens, sonhos, somos movidos por 
desejos, crises, esforços. O que me move? O que me provoca?

Novas perguntas. O que acontece se invertemos a lógica da sala de aula, 
mudando a disposição de corpos? Facilitamos ou dificultamos os diálogos e 
as trocas? O que pode gerar, em um bairro ou cidade, a instalação de uma pa-



SORAIA CHUNG SAURA & ANA CRISTINA ZIMMERMANN  |   353IMAGINÁRIOS INTEMPESTIVOS

rede de escaladas? Ciclofaixas e bicicletas disponíveis? Árvores e caminhos? 
Para além do discurso da saúde e do combate ao sedentarismo, e muito antes 
disso, sempre nos movimentamos. Sujeitos que sempre andaram, correram, 
nadaram, e, de maneira pouco pragmática ou funcional, sem pensar em qual-
quer utilidade. Talvez movidos por um desejo ou quiçá, por uma insatisfação: 
quero alcançar e não posso, quero ir e não consigo. Como fazer? Nossa espé-
cie instiga e é instigada, sempre insatisfeita. Quando conseguimos um feito, 
imediatamente perseguimos outro, e é assim que se progride. Defendemos o 
movimentar-se a partir de um desejo, de uma provocação. Mas nisso reside 
também a insatisfação, a crise e a partir dela, o movimento e a revolução. 
Crise e insatisfação, em seu aspecto positivo, como moto-contínuo do mo-
vimento e do novo. Não necessariamente em etapas, mas de modo um tanto 
quanto cíclico, como destacava Bachelard. em seus estudos científicos. Para 
este autor, a ciência, por exemplo, atua mais como uma coordenação, uma 
organização e reorganização de dados do que propriamente como uma evo-
lução. Contra a ideia evolucionista, Bachelard comprova a descontinuidade 
da ciência, suas “perturbações”, nomeando-as “revoluções” ao invés de evolu-
ções. Assim também o movimento humano, gerado a partir de crise e desejo 
de mudança: revolução. Do mesmo modo que em situações macro-políticas, 
consideramos que quando a crise surge do interior para o exterior, traz em 
si o germe do desejo e do movimentar-se. Do contrário, trata-se de um mo-
vimento imposto, nesse sentido, pouco acrescenta ao desenvolvimento e as 
potencialidades do ser. 

Adentramos o percurso de um corpo ampliado, de um espaço ampliado, 
de um corpo que está em constantes elaborações e diálogos com o ambiente. 
Na educação, fala-se em metodologias ativas, em sala de aulas invertidas, na 
tecnologia como extensão do nosso corpo. Na Educação Física e no Esporte, 
que o espaço seja nosso campo de assunto. Só tem jogo se tiver quadra? Quais 
os espaços possíveis? O que nos ensina o espaço enquanto potência de acon-
tecimento?

Bachelard nos mostra que o espaço, como os elementos da natureza com 
os quais trabalhou, também apresenta suas provocações e oposições. O sótão 
e o porão. A subida e a queda. A profundidade e a horizontalidade. A imen-
sidão e a intimidade. O universo e a casa natal. O espaço aberto e a paz. Ou 
o quarto fechado e os espaços de viagens. A gaveta, o armário, o cofre que 
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abrem seus segredos. O interior e o exterior. Abrigo e desamparo. Os cantos e 
os campos. A molécula, o ovo e o mundo. O minúsculo, morada da grandeza. 
O espaço infinito, o espaço íntimo, o espaço místico, o espaço sonoro. Para 
além da realidade do espaço físico, muitos espaços são expandidos, e expan-
dem, pela imaginação. 

É por meio da atitude investigativa, fenomenológica, que conseguimos 
acessar estes espaços outros. Enxergar potencialidades, descortinar possibi-
lidades. No pátio da escola, onde pendurar uma corda, promover uma in-
tervenção provocativa? É objetivo apenas contribuir com as sensibilidades 
heroicas, ou podemos também, além de espaços de velocidade e subidas, atuar 
com outros tipos de movimentações? Qual o valor dos cantos e dos segredos 
para as crianças e jovens? Estar parado pode significar movimento? 

Assim, seguindo um método que nos parece decisivo na fenomenologia das 

imagens, método que consiste em considerar a imagem como um excesso da 

imaginação, acentuamos as dialéticas do grande e do pequeno, do escondido 

e do manifesto, do plácido e do ofensivo, do fraco e do vigoroso. Seguimos 

a imaginação em sua tarefa de engrandecimento até ultrapassar a realidade. 

Para ultrapassar efetivamente, é preciso primeiro aumentar. Vimos com que 

liberdade a imaginação trabalha o espaço, o tempo, as forças. Mas não é ape-

nas no plano das imagens que a imaginação trabalha. No plano das idéias, ela 

também cresce em excesso. Há idéias que sonham. Certas teorias, que se acre-

ditam científicas, são grandes devaneios, devaneios sem limites (Bachelard, 

1990, p. 270).

Ultrapassar a realidade, enxergar possibilidades nos espaços. Possibili-
tar ambientes provocadores, tanto de sensibilidades mais desafiadoras quanto 
de mais acolhedoras. Perceber as diferentes e infinitas gradações e possibi-
lidades apresentadas. Esta parece ser a função da fenomenologia no espaço.  

ESPAÇO E CORPOREIDADE: POTÊNCIA

Como mencionado, sob este olhar os espaços não são mera geometria, 
mas convites, sugestões. Por vezes apresentam riscos e desafios, elementos 
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essenciais no jogo, outras vezes silêncio e proteção. Diferentes configurações 
permitem que o corpo se desdobre em movimento e neste diálogo, consecuti-
vamente, construa lugares. Nesta mesma direção, uma perspectiva humanís-
tica mobiliza geógrafos que emprestam da fenomenologia a noção de imagi-
nação e mundo-vivido para os estudos de espaço e lugar. Espaços e lugares 
humanos. “Neste contexto, os espaços dos homens guardam mistérios, dores 
e desesperanças. Os lugares, o aconchego, o trabalho, as festas, os atritos e 
as recordações” (Mello, 2011, p. 8). Experimentamos o mundo por interação 
e criação no diálogo entre corpos, ambientes, objetos. “Ambiguidade, senti-
mentos topofílicos, temores e a maneira filosófica de agir das pessoas forjam, 
para um mesmo local, no decurso de horas, espaços e lugares” (Mello, 2011, 
p. 11). Assim, distanciamento e familiaridade estão em construção constante. 

Esportes de aventura reinventam os espaços da cidade (Zimmermann 
e Saura, 2017), brincadeiras reinventam calçadas, pátios, comunidades (Sau-
ra e Meirelles, 2015). Alguns espaços mobilizam a imaginação com maior 
potência. De modo geral vemos que os ambientes mais naturais com seus 
obstáculos e elementos orgânicos, para os quais não há movimentos espera-
dos, são materialmente provocadores. A corporeidade enriquecida, também 
pelo diálogo mediado pela tradição e cultura, enxerga e constrói novas pos-
sibilidades,  lugares, e assim consecutivamente. Mesmo calçadas, corredores, 
escadas, espaços e equipamentos planejados para fins específicos são recon-
figurados pelos movimentos aventureiros que emprestam vitalidade ao que 
antes era apenas geometria instrumental.

O perto, o longe, o abrupto, o plano, o pequeno, o vasto, o silencioso, 
são todos indicações da interação corporal com o espaço. Em nossas relações 
aprendemos também a interrogá-lo. As interrogações conduzem a imagina-
ção a novos caminhos e assim repensamos nossa existência corporal continu-
amente. Esse processo sugere também uma postura ética do espaço elaborado 
por uma relação dialógica, não apenas superado, transpassado, percorrido, 
suprimido. É o lugar das relações humanas, das relações com o ambiente e 
demais seres. Assim, de forma mais ampla, uma fenomenologia da imagem 
nos convida a pensar o espaço para uma poética da convivência. 
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