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Introdução

As investigações que integram a edição número dois desta rede virtual de educação estão centradas
em torno da figura do docente, concebido como um grande dinamizador dos processos tecnológicos
que chegam à escola e responsável por obter desses mesmos processos os melhores progressos
junto àqueles com quem estabelece interrelações. Assim, entre os temas tratados nos capítulos que se
seguem, alguns eixos se destacam.
Entre eles, o que estabelece as metas de um docente profissional na sociedade digital, o qual, além
de estar preparado, deve desenvolver sua tarefa de forma atrativa e conforme as necessidades dos
Millenials (também chamada Geração Y). Necessidades que não se circunscrevem unicamente
à dimensão cognitiva ou tecnológica, mas que guarda estreita relação com o âmbito axiológico.
Objetiva realizar uma aproximação com os conceitos de inovação e investigação no âmbito acadêmico
e pretende, ainda, justificar a necessidade de que o docente atual possua habilidades sociais, éticas e
tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento de sua tarefa de forma criativa, favorecendo no
alunado a competência crítica que torna possível sua expressão autônoma.
Desde essa perspectiva de formação, as comunidades de prática mediadas constituem a referência
de formação pós-graduada, com o fim de gerar os critérios necessários para a implementação de
um módulo virtual de aprendizagem nos programas de especialização e mestrado em Pedagogia e
Docência Universitária da Universidade La Gran Colombia, que contribuam para a participação e
enriquecimento dos saberes educativos. As comunidades de prática, mediadas por ambientes virtuais,
permitem-nos iniciar os processos de vanguarda em educação que cotidianamente a universidade
vem amadurecendo, para a implementação de carreiras virtuais como complemento do trabalho
desenvolvido na Unidade Virtual.
Em continuidade à reflexão sobre preparação e expertise, não apenas com o uso operativo da
ferramenta virtual, mas com a compreensão das competências e habilidades exercidas na aula pelo
docente, onde se reitera a conversão deste em orientador acadêmico, apresenta-se uma hierarquização
de habilidades que permitem desenvolver as inteligências múltiplas que facilitem flexibilizar os
processos multiculturais, ambientais e de comunicação, tornando mais assertiva a educação.
A partir dos desafios de ressignificar a educação daqueles que são chamados a educar as gerações
futuras, no presente, segue uma interessante investigação sobre os acordos e dissonâncias dos que se
educam para atuar como docentes em meio às inquietudes que as perspectivas de nossos estudantes
imprimem no coração de nossas convicções a respeito das relações que propusemos no domínio do
virtual.
Essa compreensão do trabalho docente dentro do âmbito virtual não pode ser vista como uma ação
operativa e longínqua que ao se radicar em espaços distantes use isso como motivo para se desculpar;
todavia, neste capítulo sobre o trabalho docente se busca esboçar a necessidade de humanizar o papel
do professor dentro do processo educativo, submergindo-se na conexão processual da criação do ato
educativo na rede, dos elementos simbólicos e globalizantes, dos princípios éticos, antropológicos e
pedagógicos da educação e os possíveis riscos de um esquecimento do ser na rede.
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Finalmente, para evidenciar a influência da tecnologia na educação, apresenta-se uma experiência
que, a partir da percepção das famílias, educadores e corpo diretivo sobre a aula didática por meio de
realidade aumentada, aponta os avanços visíveis nas competências linguísticas.
Há outras temáticas contempladas neste livro, como a etno-educação afro-colombiana, corporeidade
e territorialidade, Quilombo contemporâneo, violência escolar, o brincar livre, as contribuições de
Bachelard para os estudos sobre o corpo, cinema e educação, literatura e ciências sociais, formação
docente e feminização do magistério, entre outros temas que apontam as tendências contemporâneas
na pesquisa em educação.
Convidamos pesquisadores a nos enviar suas experiências investigativas a fim de obtermos uma
maior socialização do campo investigativo em âmbito internacional. E desejamos uma boa leitura!

Tradução
Roni Cleber Dias
Mercedes Rodríguez Camargo
Organizadora
Red Internacional de Investigación
En educación Virtual
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Gaston Bachelard: contribuições para os estudos do
corpo e do movimiento
Gastón Bachelard: contribuciones a los estudios del
cuerpo y del movimiento

Soraia Chung Saura
Ana Cristina Zimmermann

Resumo
Este trabalho intenta indicar algumas contribuições do filósofo Gaston Bachelard – notadamente um
autor da filosofia das ciências - para os estudos que envolvam as práticas educativas. Para isto, tanto
a criança com o seus brincares, como o agente de culturas tradicionais com suas manifestações, ou o
educador e seu repertório são considerados autores de uma experiência estética bastante característica:
que incluem para sua fruição e expressão o corpo, o movimento e sua função simbolizante. Suas
produções imateriais e gestuais são deslumbrantes e primorosas, dos detalhes meticulosos ao
todo magistral, arrebatamento e fascínio. Criadas a partir de matérias primas encarnadas em um
meio físico, mas também a partir de um meio cósmico e devaneante, revelam corpos e gestos em
fluxos e inteirações. Para dar conta deste substrato multifacetado e composto, buscamos mapear
algunas contribuições de um filósofo que transita tanto pela via onírica quanto pela via intelectual,
apresentando-nos a confluência deste percurso: Gaston Bachelard. Aqui, a razão e a imaginação
possuem características semelhantes por serem “ativas”, “abertas”, “criadoras”, consideradas distintas
apenas em sua metodologia. Do mesmo modo, arte e ciência são apresentados como complementares
para a compreensão dos fenômenos do mundo pela via deste filósofo que tem a preocupação de deixar
transparecer o homem em sua totalidade. Neste sentido o homem - diurno e noturno, racionalista e
imaginante - não apresenta uma dicotomia, mas uma unidade, de acordo com o pensamento deste
autor. Arte e ciência não são meras reproduções e traduções do mundo que se oferece, mas antes
disso, atividades criativas e imaginativas encarnadas. E para ambas a imaginação exerce um papel
central, posto que não é um estado, mas “a existencia humana ela mesma”. Assim, algumas noções
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do autor como imaginação, imagensliterárias, provocação, materialidade do mundo, entre outras,
unem-se ao propósito de orientar um percurso de estudos onde a fenomenologia da imaginação quiçá
auxilie no entendimento das práxis educativas como constituinte de um sujeito ativo, transformador
do mundo, em constante diálogo com imagens primeiras.
Palavras-chave: fenomenologia, Fenomenologia da imagem, Educação

Resumen
Este trabajo intenta indicar algunas contribuciones del filósofo Gastón Bachelard - notadamente un
autor de la filosofía de las ciencias - para los estudios que involucran las prácticas educativas. Para ello,
tanto el niño con sus juguetes, como el agente de culturas tradicionales con sus manifestaciones, o el
educador y su repertorio son considerados autores de una experiencia estética bastante característica:
que incluyen para su fruición y expresión el cuerpo, el movimiento y su función simbolizante. Sus
producciones inmateriales y gestuales son deslumbrantes y primorosas, de los detalles meticulosos
al todo magistral, arrebatamiento y fascinación. Creadas a partir de materias primas encarnadas en
un medio físico, pero también a partir de un medio cósmico y devaneante, revelan cuerpos y gestos
en flujos y enteros. Para dar cuenta de este sustrato multifacético y compuesto, buscamos mapear
algunas contribuciones de un filósofo que transita tanto por la vía onírica y por la vía intelectual,
presentándonos la confluencia de este recorrido: Gastón Bachelard. Aquí, la razón y la imaginación
poseen características similares por ser “activas”, “abiertas”, “creadoras”, consideradas distintas sólo
en su metodología. De la misma manera, arte y ciencia son presentados como complementarios para la
comprensión de los fenómenos del mundo por la vía de este filósofo que tiene la preocupación de dejar
transparentar al hombre en su totalidad. En este sentido el hombre - diurno y nocturno, racionalista
e imaginante - no presenta una dicotomía, sino una unidad, de acuerdo con el pensamiento de este
autor. Arte y ciencia no son meras reproducciones y traducciones del mundo que se ofrece, sino más
bien, actividades creativas e imaginativas encarnadas. Y para ambas la imaginación ejerce un papel
central, puesto que no es un estado, sino “la existencia humana misma”. Así, algunas nociones del
autor como imaginación, imágenes analíticas, provocación, materialidad del mundo, entre otras, se
unen al propósito de orientar un recorrido de estudios donde la fenomenología de la imaginación
quizá auxilie en el entendimiento de las práxis educativas como constituyente de un sujeto activo,
transformador del mundo, en constante diálogo con imágenes primeras.
Palabras clave: Fenomenología, Fenomenología de la imagen, Educación
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Na Faculdade de Educação e na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São
Paulo, tanto Gaston Bachelard quanto Maurice Merleau-Ponty têm sido filósofos referência no que
tange a análise de investigações que envolvem o corpo e a arte nos processos formativos. Dentre
os acadêmicos e suas pesquisas relacionadas às áreas de Cultura, História e Filosofia da Educação
na FE-USP, e de Dimensão Sociocultural do Movimento Humano na EEFE-USP, identificamos
crescente interesse em temáticas, ações e pesquisas que incluam a dimensão mais sensível e estética
do conhecimento, sem detrimento da dimensão teórica e racional.
Dois grupos de pesquisa, em especial, tem realizado tais interfaces e referenciam os apontamentos
deste texto - o Lab_Arte (FE-USP) e o Grupo de Estudos PULA.
O Grupo de Estudos PULA, da Escola de Educação Física e Esporte, atua com pesquisas que
envolvem o corpo e o movimentar-se1, desdobrando-as em análises que partem de uma perspectiva
filosófica. Atividades de esporte e lazer bem como práticas educativas são interrogadas levando em
conta esse saber corporal sobre o qual nem sempre se consegue dizer, explicar. O conhecimento - de
qualquer espécie - pode ser nomeado, compartilhado, analisado. Já o saber ao qual nos referimos
não foi sistematizado, ainda não está apresentado sob a forma de palavra ou discurso. Das pesquisas
acadêmicas surgiram projetos de cultura e extensão já sedimentados entre a comunidade uspiana e
entorno: o Projeto Cinema e Corpo em parceria com o CINUSP Paulo Emilio; as Noites de Dança
na EEFE-USP; o Festival de Jogos Tradicionais na Escola Desembargador Amorim Lima2. Oficinas e
vivências são oferecidos a graduandos e integrantes da comunidade: escalada, skate, parkour, danças,
lutas, cerâmica, bordado, velejar, circo, jogos tradicionais, entre outros de nossos campos de pesquisa.
A filosofia e as áreas de fenomenologia e fenomenologia da imagem, contribuem no propósito de uma
busca epistêmica, a fim de investigar e aprofundar temáticas tão variadas quanto fascinantes. O Lazer,
o Brincar, o Jogo, o Tempo, o Espaço, os Jogos Tradicionais, os Esportes de Aventura, entre outros,
tangenciam estudos e debates que envolvem a justiça, a equidade, as questões de gênero, o uso de
tecnologia, a gestualidade, a sociabilidade, a exposição ao risco, a aventura, os valores esportivos,
o erro, a dor, a violência, a competição, a igualdade, a traição, a decepção, o fair play, as regras, as
habilidades, os modos de viver, a dimensão da ética e da estética... são exemplos de alguns temas que,
sob a ótica da filosofia, fornecem subsídios para discussões e análises estimulantes e provocativas.
O Lab_Arte3, por sua vez, é um laboratório didático de pesquisa em pós-graduação e atividade
permanente de cultura e extensão da FE-USP, fundado em 2005 por discentes então sob orientação do
Professor Marcos Ferreira Santos. Desde então, o Laboratório cresce e se desenvolve. Semestralmente
o Lab_Arte se organiza, se auto-gestiona e se re-estrutura com os orientandos de nossa pós-graduação
que oferecem cursos e oficinas abertas aos próprios alunos de graduação da Faculdade de Educação da
USP, bem como para professores em processos auto-formativos e interessados em geral. Trata-se de um
laboratório bastante provocativo, não raro os núcleos oferecidos são também o campo de pesquisa de
nossos discentes. Os núcleos de experimentação artística atuam com itinerários de formação em arte,
cultura e educação de sensibilidade, despertando o corpo adormecido de professores e educadores.
Este semestre, por exemplo, estão sendo oferecidos semanalmente as atividades: escrita dançada,
música, fotografia, dança indiana, capoeira, teatro, arte do palhaço e do brincar, coral, rádio, narração
de história, performance e intervenção, bordado, africanidades, arte e sagrado... Com alta aderência
e circulação de pessoas, pode-se perceber que o Laboratório constitui um espaço relevante para a
formação de professores, com conteúdos e processos formativos não contemplados nos currículos
tradicionais dos cursos de pedagogia. As vivências artísticas continuadas e aprofundadas produzem
reflexões, transformações e colocam em pauta o papel das artes, do corpo e da sensibilidade como
centrais na prática educativa.
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Como núcleo comum, os dois grupos permitem que alunos de pós graduação atuem como
formadores, requerendo a compreensão do exercício de docência, na docência. Na nossa perspectiva,
o ensino não trata apenas da transmissão de conhecimentos, mas é sobretudo a elaboração conjunta
destes conhecimentos e saberes, em debate e em diálogo promovendo aprendizados constantes sobre
os fenômenos pesquisados, mas também sobre si e sobre o outro. Sabemos que ensinar é maiormente
aprender e reaprender. Bachelard, este filósofo da ciência, defendia uma escola onde o professor
pudesse tornar-se, verdadeiramente, um aluno:
Manter-se como estudante deve ser o voto secreto de um professor. Pelo próprio fato da prodigiosa
diferenciação do pensamento científico, pelo fato da especialização necessária, a cultura científica
coloca, sem cessar, o verdadeiro cientista na situação de aluno. (Bachelard, 1949, p. 23)

Trata-se portanto, de uma constante inversão de papéis, necessária tanto ao professor quanto ao
pesquisador. Em ambos os casos é preciso este rejuvenescimento, a escuta das novas concepções
oriundas das novas gerações, uma abertura para a novidade, pois “até a mais modesta sabedoria se põe
atenta contra as certezas rígidas: ela denuncia o autoritarismo do mestre. Por definição, ensina menos
do que acorda ou estimula.” (Dagognet, 1965, p. 27). Mais do que transmissão, o encorajamento à
argumentação entusiasta, inflamando e despertando cientistas a aprofundamentos conceituais no que
já foi estabelecido pela história da ciência. Nas palavras do professor Marcos Ferreira Santos, um
aprendizado com vigor que não abandone o rigor acadêmico.
Ambos os grupos, Pula e Lab_Arte, buscam refletir sobre o corpo, o movimentar-se e a arte na
perspectiva de uma razão sensível (Maffesoli, 2001), levando em conta parâmetros deste saber que
se processa na vivência corpórea. Dado os recursos de linguagem muitas vezes insuficientes para
dar conta deste saber, as reflexões filosóficas, as escritas poéticas, o uso de metáforas, imagens e
outras aptidões de expressão são utilizados nos processos metodológicos de escrita e investigação,
assumindo que
ciência sem poética, inteligência pura sem compreensão simbólica das finalidades humanas,
conhecimento objetivo sem expressão do sujeito humano, felicidade sem felicidade apropriadora,
não é mais do que alienação do homem. (Bachelard, 1990b, p.66)

Bachelard e a ciência
Dentre as muitas contribuições bachelardianas para a filosofia da ciência podemos destacar a ruptura
com o evolucionismo e o continuísmo, dada a compreensão, por este autor, de que “a ciência não
conhece uma evolução em que o passado serviria e desenharia o futuro, mas antes, ela passa por
constantes revoluções pelas quais ela se reorganiza e se conquista.” (Dagognet, 1965, p. 14). Ou
seja, a ciência se desenvolve muito mais por sua desobediência e “atos de ruptura” - ao contrário da
ideia de uma lenta construção por etapas que se sucedem. Em seus estudos científicos, Bachelard aos
poucos conclui que a ciência atua mais como uma coordenação, uma organização e reorganização de
dados do que propriamente como uma evolução. Contra a ideia da progressão contínua, Bachelard
comprova a descontinuidade da ciência, suas “perturbações”, nomeando-as “revoluções” ao invés de
evoluções.
Já dos experimentos químicos e exercícios de racionalidade, Bachelard identifica a impossibilidade
de fragmentar os fenômenos de suas qualidades intrínsecas. A física de Descartes desqualifica
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qualidades como cor, odor, aparência e outros dados da percepção que podem causar diferentes tipos
de ilusões. Essa certeza de um cogito puro descartiano, que separa o que deve ser unido, é questionada
por Bachelard, e fornece subsídios para que outros avançarem no debate. “Com que direito supomos
a separação inicial das coisas simples?” (Bachelard, 1990a, p. 138). Para ele, “simplificar é sacrificar”
(Bachelard, 2004, p.95) Defende assim uma epistemologia da pluralidade, onde os conceitos estão
abertos. Nada permanece, pois deve ser “ratificado”, “deformado”. Conhecimento em devir, em
movimento, é constitutivo do mundo. Defendendo a multiplicidade das coisas, a pluralidade das
instancias de pensamento, a reforma mútua dos conceitos e das experiências, Bachelard tomou neste
caminho o sentido oposto do racionalismo clássico.
Do mesmo modo, Bachelard determina-se a não separar o pensamento da experiência. “Toda
epistemologia de Bachelard se inclinará e proporá exprimir esta troca sem fim entre uma razão e
uma natureza mutuas” (Dagognet, 1965, p. 22) Assim, inicia-se a ideia de diálogo entre o sujeito e o
objeto, ao contrário da separação proposta por Descartes. O objeto científico nunca é um ser, mas uma
relação, ou seja, uma correlação. Um diálogo.
É a partir de um estudo acurado sobre a ciência que Bachelard reabilita a imaginação como
fonte deste saber que tanto buscamos. Não se pode estudar separadamente os fenômenos, dissociar
a experiência da imaginação ou da razão. A atividade racional e objetiva, bem como os dados da
percepção, a sensorialidade e o mundo imaginativo fazem parte de um mesmo homem. É nesta busca
ontológica de um homem completo e complexo que surgem os estudos do imaginário. Alguns teóricos
de Bachelard dividem estes dois momentos de sua episteme: Bachelard diurno, filósofo e objetivo; e
noturno, poético e devaneante. No entanto, trata-se sobretudo, de uma busca ontológica pela inteireza.
Em fluxo contínuo, buscando esta ontologia, são incorporados ao conhecimento a poesia e as
construções do espírito. Bachelard recoloca os românticos na cena intelectual, com procedimentos
metodológicos que estavam esquecidos. Realiza ele mesmo o rearranjo científico que defende,
mostrando como o real, a ciência, a cultura, a ideologia etc são acionados pelo imaginário, este
conjunto de imagens do nosso repertório individual, mas sobretudo social. Bachelard foi orientador
acadêmico de Gilbert Durand, que avança as investigações com a teoria do imaginário. Durand
define o imaginário como sendo um campo de forças incessante e inacabado, recursivo e em
permanente abertura, entre as nossas pulsões e desejos mais íntimos de um lado; e as resistências
do mundo objetivo de outro. (Durand, 2002). Gilbert Durand foi orientador acadêmico de Maffesoli.
Também, entre outros, de Rocha Pitta, fundadora do Centro de Estudos do Imaginário no Brasil.
Temos o prazer de recebê-los, vez ou outra, para nos clarear as trilhas deste percurso, onde “a razão
analisa fatos, compreende a relação existente entre eles mas é o imaginário o responsável por criar
significado”. (Rocha Pitta, 2005) Para Maffesoli, Bachelard e Durand aliaram o imaginário ao vivido,
não ao pensamento. Irrigador, diretivo, subterrâneo, o imaginário circunda os fenômenos sem estar
diretamente visível, mas sendo determinante, pois “o homem age porque sonha agir.” (Maffesoli,
2001b)

Bachelard e a fenomenologia
A fenomenologia e a fenomenologia da imagem – esta última incluída dentro do escopo do Imaginário
- certamente são centrais para a análise destes estudos. 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, 1990b) e da
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influência da experiência (Larossa, 2002), das sensações e percepções (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 antes e sobretudo, perscrutá-los em seus
detalhes e implicações com o homem-mundo. Buscando recorrências (Saura e Meirelles, 2015),
fascínios (Gumbrecht, 2007), elementos sem as quais aquela experiência seria outra e não esta
(Zimmermann, 2010), 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, considera-se a pessoa, este sujeito da experiência.
No entanto, não se trata apenas de levantar componentes individuais ou particulares. Mas o que nestes
fundamentos 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 postulados mais gerais, não apenas
observações particulares. Persegue as características da existência humana (Martinková e Parry,
2011), 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 da
experiência, pois “uma experiência nova e verdadeira põe à experiência o método de experimentar:
ela agita e obriga o pensamento a renegar-se constantemente”, pois para Bachelard, “a experiência
enriquece as categorias e renova o pensamento.” (Dagognet, 1965, p.29)
Em torno destes trajetos fenomenológicos e nas percepções do corpo certamente MerleauPonty é nuclear, posto que o movimentar-se humano é uma experiência tão primordial quanto nossa
existência, da qual sabemos tanto quanto sabemos sobre nosso corpo. Atribuir status de cidadania a
este saber corporal pouco reconhecido que quiçá, ancore todos os outros, dialoga sobremaneira com a
proposta merleau-pontyana, que estuda a percepção 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 averiguativo. 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).
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. 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 conquista 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)

Os estudos sobre a imaginação e seus elementos foram iniciados pelo autor por meio do método
psicanalítico. É importante salientar que em nenhum momento abandona-se o “racionalismo ativo”
mas ao contrário, novos elementos e indagações são acrescentados nesta busca ontológica de um
homem que não é apenas razão, tampouco apenas percepção. Bachelard tem a preocupação de deixar

RED DE EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA EN LATINOAMÉRICA
Tendencias latinoamericanas en investigación - Volumen II

118

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, buscou o olhar para as
coisas como novidade, como espanto, como experiência nova. É neste momento, a partir da obra “A
Poética do Espaço” (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, 1990b, p. 22), ou
seja, de identificar nas imagens elementos 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 consciência individual,
pode ajudar-nos a restituir a subjetividade das imagens e a medir a amplitude, a força, o sentido da
transsubjetividade da imagem. (Bachelard, 1990b, p. 3)

Aqui, a fenomenologia não é tão somente descritiva, mas deve “apropriar-se da força da experiência
individual para a descrição. A descrição que incorpora a vivência como um dado importante não é
uma servidão ao objeto”. (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 totalidade, 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 buscaas também na experiência das imagens. Perscruta a compreensão empática que todos temos 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
fascínio, o maravilhamento, o encanto e a comoção produzidos pelas imagens. Importa o sentimento
que as imagens podem provocar, o a priori da conceituação, 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, 1990b, 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.

Bachelard e a imaginação
Razão e a imaginação possuem características semelhantes por serem “ativas”, “abertas”,
“criadoras”, consideradas distintas apenas em sua metodologia. Do mesmo modo, arte e ciência são
apresentadas como complementares 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 mundo que se oferece, mas antes disso, são atividades criativas
e imaginativas 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,
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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 inovador para a filosofia. Imagem, imaginação e imaginário estão ligadas entre
si, pois “graças ao imaginário, a imaginação é essencialmente aberta, evasiva. Ela é, no psiquismo
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 interpretações 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 conceito, 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 realidade - uma vez 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,

todos os fenômenos têm um interior, contém qualquer coisa de escondido, de íntimo. É preciso
apreender, nas formações conscientes, as formações inconscientes 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.
A imagem e a imaginação dialogam não com o mental, mas com a materialidade do mundo e do
corpo. Água e ar para nadadores, velejadores, surfistas, 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, ela mesma, como outros elementos,
uma provocação per si. Esportistas, artistas, ceramistas, costureiros, padeiros, artesãos, cozinheiros,
dançarinos são provocados pelas matérias do mundo, que aguçam desejos e imagens... não conhecem
a angustia do filósofo, a verdadeira imaginação é energia a trabalhar. Imaginar 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 (Durand, 2001; 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 confrontos 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 novas, exuberantes”. (Dagognet, 1965, p.
37)
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Importante notar que para Bachelard, “o verdadeiro domínio para estudar 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, respondo 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.
Já não sem tempo, as pesquisas na área da pedagogia, da educação física, esportes e lazer tem
indicado essa potência do desejo, a inferência do sonho. 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.

Considerações finais
Compreendemos, com o passar dos anos e dos aprofundamentos em pesquisa, que a fenomenologia não
é um método, mas um projeto de pesquisa que nunca se encerra, pois que nos convida a permanentemente
olharmos e indagarmos o mundo, tendo como base a dimensão da presença (Gumbrecht, 2010). Todas
as investigações, embora partam da experiência individual, realizam sobretudo um exercício ético na
medida em que as descrições, reflexões e análises caminham em direção ao outro e ao que oferecemos
ao mundo. Também estético, pois que este saber sensível, processado na experiência e no corpo
vivido, indica estarmos atentos ao que existe no fenômeno e no que o circunda. Invariavelmente
nos dirigimos ao fascínio das coisas. Bachelard, transitando tanto pela via onírica quanto pela via
intelectual na busca ontológica de um homem que é ao mesmo tempo razão e emoção, nos deixa
pistas para investigar os fenômenos deste corpo que se movimenta desejante, aspirante, arrebatado e
inspirado. Acompanhamos a trajetória deste velho filósofo que se torna um jovem poeta. (Dagognet,
1965) Neste caminho, as imagens primeiras surgem espantosamente na fruição e expressão do corpo,
no movimento e na sua função simbolizante. São produções imateriais e gestuais deslumbrantes e
primorosas. Pesquisar nesta via é, por tantas vezes, arrebatamento e fascínio.

121
Notas
A nomenclatura “se-movimentar” ou “movimentar-se” (variável em diferentes traduções brasileiras) é sugerida
por Trebels (1992; 2003) para indicar a diferença entre o entendimento de um ser que se movimenta e um ser que é
movimentado (passividade). O uso da partícula “se” no termo “se-movimentar” ou “movimentar-se” assinala a presença
de um ser ativo, que se-move em constante relação com o mundo, próprio do referencial da fenomenologia MerleauPonty. Essa diferenciação enfatiza uma oposição ao estudo do movimento como algo isolado, e de corpo como objeto.
Preconiza a presença de uma intencionalidade na ação, vinculada a uma determinada situação e sempre relacionada a um
significado. O se-movimentar, portanto, não é orientado por uma causalidade mas por um vir-a-ser. O uso da expressão
se-movimentar, bem como seu aporte teórico, foi divulgado no Brasil principalmente pelos trabalhos do professor Elenor
Kunz (1998, 2000, 2001) ao elaborar uma teoria pedagógica no sentido crítico-emancipatória.
2
www.pulaeefeusp.com.br/
3
www.labarte.fe.usp.br/
1
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