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Como prever sem imaginar? Com essa questão de Bachelard gostaria
de iniciar essa reflexão de cunho metodológico sobre o papel da imaginação na produção do conhecimento geográfico. Se não é possível prever sem
imaginar, então é preciso antes de tudo reconhecer, com Bachelard, que a
imaginação desprende-nos de uma só vez do passado e da realidade, implodindo as fronteiras entre o real e o irreal.
Interessa à Geografia, sobretudo, o papel da imaginação na produção
de um espaço vivido, mas “vivido não em sua positividade, mas com todas
as parcialidades da imaginação” (BACHELARD, 1998, p.19). Esse espaço imaginado não é de modo algum o espaço indiferente que passivamente entrega-se à mensuração, à especulação e ao consumo.
A subjetividade e a transubjetividade das imagens poéticas e artísticas
abrem as portas da imaginação, sugerem uma fenomenologia da alma:
Para esclarecer filosoficamente o problema da imagem poética,
é preciso chegar a uma fenomenologia da imaginação. Esta seria
um estudo do fenômeno da imagem poética quando a imagem
emerge na consciência como um produto direto do coração, da
alma, do ser do homem tomado em sua atualidade (BACHELARD,
1998, p.19).

Mas como avançar neste caminho epistemológico que implode os limites entre realidade e irrealidade, na análise da força das imagens dos/ nos
espaços vividos e imaginados? Como resgatar as possibilidades preditivas
da ciência geográfica? Como desenvolver uma teoria assim com recursos da
ciência e da arte?
Para Lefebvre, trata-se de construir um objeto virtual aproximado a partir de dados experimentais, nem indução, nem dedução, mas transducção, já
que o horizonte ilumina e exige essa realização:
A orientação reage sobre a pesquisa de dados. A pesquisa assim
concebida deixa de ser pesquisa indeterminada (empirismo) ou
simples verificação de uma tese (dogmatismo). Em particular,
a filosofia e sua história, a arte e suas metamorfoses surgem
transformadas sob essa luz (LEFEBVRE, 1991, p. 125).

E quais as utopias possíveis de um futuro que se quer imaginado?
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Imaginando o futuro com Lefebvre
Imaginando o futuro com Lefebvre, pode-se construir a cidade e a sociedade urbana como objetos virtuais aproximados, pensando-se a cidade
como obra, com centralidades múltiplas e móveis, efêmeras e constantemente transformadas, renovadas. Pode-se imaginar também o fim da separação entre quotidianeidade e lazeres, o jogo e a invenção lúdica como
valores supremos, o surgimento de centralidades lúdicas.
Segundo Lefebvre (1983), a centralidade constitui o essencial do fenômeno urbano. Aqui, a centralidade é considerada a partir do movimento dialético que a constitui e a destrói, que, ao mesmo tempo, a cria e a extingue. A
centralidade sempre requer um conteúdo, e este conteúdo, para Lefebvre, é
“vulgar”. A cidade não cria nada, mas centraliza as criações. E, contraditoriamente, cria tudo! Nada pode existir sem intercâmbio, sem aproximação, sem
proximidade, sem relações.
A forma urbana tem “caráter cumulativo”, a partir de conteúdos diversos, como o meio natural, os parques industriais, as técnicas e as riquezas,
as obras da cultura, os modos de vida, as situações, modulações e rupturas
do cotidiano. Mas isso é mais amplo e distinto que a simples acumulação.
Os conteúdos (objetos, indivíduos, situações) se excluem na diversidade, mas
também se misturam e se superpõem como congregados, como “centralidades” de conteúdos diversos. Assim, o urbano, os centros urbanos são a um
só tempo forma e receptáculo, vazio e plenitude, super-objeto e não-objeto,
supra-consciência e totalidade das consciências (LEFEBVRE, 1983, p. 125).
Estas últimas assertivas conduzem à possibilidade da existência de
“centralidades lúdicas” no contexto da cidade contemporânea, centralidades baseadas nas formas de reprodução da vida urbana, no valor de uso e
na apropriação, de qualidades e conteúdos diversos que as localidades centrais, hierarquizadas em rede – nas escalas regional, metropolitana e intraurbana – para a produção e reprodução do sistema capitalista, estritamente
baseadas no valor de troca e nas estratégias hegemônicas de dominação.
Segundo Lefebvre (1991),
O espaço lúdico coexistiu e coexiste ainda com espaços de trocas
e de circulação, com o espaço político, com o espaço cultural. Os
projetos que perdem esses espaços qualitativos e diferentes no
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seio de um “espaço social” quantificado, regulado apenas por
contagens e pela contabilidade, esses projetos se baseiam numa
esquizofrenia que se cobre com os véus do rigor, da cientificidade,
da racionalidade (p. 133).

Trata-se portanto de refletir o futuro da cidade e da sociedade urbana a partir de uma outra lógica, não hierarquizada, que enfatiza as qualidades dos conteúdos em detrimento das quantidades e das mensurações.
Sob essa nova lógica cada lugar e todo o lugar é uma centralidade, com
conteúdos qualitativos diversos e não hierarquizáveis. O “espaço lúdico” ao
qual se refere Lefebvre “resiste” nos lugares intersticiais, residuais e opacos
da cidade contemporânea, em especial nas periferias sociais e geográficas
da metrópole capitalista.
O sistema de espaços livres de edificação/ urbanização nas periferias
metropolitanas tem funcionamento similar e integrado à lógica do circuito
inferior da economia nas áreas de urbanização popular das cidades1. É a
lógica da invisibilidade e do não reconhecimento pelos agentes hegemônicos da produção do espaço urbano, que vai determinar, em última instância,
a possibilidade de surgimento de centralidades lúdicas. Para Santos (2004
[1979]), o risco de alienação é menor dentro do circuito inferior da economia. E a verdadeira liberdade dos mais pobres na cidade grande consiste
precisamente nisso:
Eles sabem que de nada adianta imaginar que um dia alcançarão
os tesouros que abarrotam as casas dos ricos e da classe média. O
que eles aspiram sobretudo é alcançar, pelo menos, aqueles bens
e serviços que tornam a vida mais digna. E é diante da consciência
das impossibilidades de mesmo atingir aquele mínimo essencial
que os pobres descobrem o seu verdadeiro lugar, na cidade e no
mundo, isto é, sua posição social (SANTOS, 1992, p. 65).

A não incorporação à lógica do “mundo da mercadoria” faz dos sistemas
de espaços livres de uso coletivo das periferias metropolitanas o espaço potencial para o surgimento de novas centralidades, de lugares adequados à
festa renovada, essencialmente ligada à invenção lúdica:
Qual a razão desta argumentação retomada e levada na direção de
novas conclusões? Para propor e justificar uma outra centralidade.
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A sociedade urbana, cuja possibilidade é aqui exposta, não pode
se contentar com centralidades passadas, ainda que ela não
as destrua e sim as utilize e se aproprie delas, modificando-as
(LEFEBVRE, 1991, p. 131).

Novos conteúdos para as centralidades pressupõem uma atenção redobrada para a questão das articulações espaciais, que devem ser pensadas e analisadas também sob novas perspectivas. Articulação e qualidade
em detrimento das quantidades, eis aqui princípios de base para pensar e
imaginar o futuro na Geografia. Trata-se, de acordo com Lefebvre (1991), de
“orientar o crescimento”, imaginando o futuro e agindo politicamente na direção de utopias possíveis:
Orientar o crescimento na direção do desenvolvimento, portanto
na direção da sociedade urbana, isso quer dizer antes de mais
nada: prospectar as novas necessidades, sabendo que tais
necessidades são descobertas no decorrer de sua emergência e
que elas se revelam no decorrer da prospecção. Não preexistem
como objetos. Não figuram no “real” descrito pelos estudos de
mercado e de motivações (individuais) (LEFEBVRE, 1991, p. 125).

É necessário, pois, pensar o futuro sob outras bases, o que pressupõe
ainda o deslocamento de nossas preocupações analíticas da esfera da produção para a esfera de reprodução da vida cotidiana, onde as imagens poéticas podem aflorar, por exemplo, nas relações entre seres humanos e os
lugares onde habitam e vivem seu cotidiano, aparentemente banal e corriqueiro. A casa vivida, lembra Bachelard, não é uma caixa inerte, pois o espaço habitado transcende o espaço geométrico.
Bachelard questiona-se se a transposição do ser da casa em valores
humanos pode ser considerada como uma atividade de metáforas, se não
haveria aí senão uma linguagem imagética. Mas, para ele, a “fenomenologia
da imaginação não pode se contentar com uma redução que transforma as
imagens em meios subalternos de expressão”, ela exige que “vivamos diretamente as imagens, que as consideremos como acontecimentos súbitos da
vida. Quando a imagem é nova, o mundo é novo” (BACHELARD, 1998, p. 63).
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A construção de cenários
A construção de cenários é algo pouco explorado pelos geógrafos. Em
geral, é mais utilizada nos órgãos públicos de planejamento que nas universidades, e, quando realizada, baseia-se estritamente em procedimentos
metodológicos que priorizam a mensuração e a quantificação, a partir da
compilação de dados secundários e da utilização de Sistemas de Informação Geográfica e de técnicas de Geoprocessamento. É aplicada, por exemplo,
para estudos de impactos ambientais ou ainda para análise da capacidade
de carga de localidades turísticas.
Não que a utilização dessas técnicas não seja necessária como uma primeira abordagem dos problemas de pesquisa. Os dados fornecem o contexto, mas não abrem a perspectiva para imaginar o futuro, como colocado
no início desta intervenção. Como explorar então uma perspectiva qualitativa na construção de cenários futuros? Como vencer a falta de imaginação
geográfica na construção de cenários futuros?
Em primeiro lugar, o uso de técnicas qualitativas pressupõe o diálogo
não hierarquizado entre diferentes formas de conhecimento. É necessário,
portanto, reconhecer que o conhecimento acadêmico não é a única maneira
de compreender, sentir e sonhar o mundo do futuro. Esse diálogo pressupõe
também envolvimento com os lugares, a construção compartilhada de cenários, para além do objeto frio, georeferenciado e quantificado, onde pessoas e
números parecem significar a mesma coisa.
Ainda temos essa capacidade de sonhar e imaginar o mundo, para
além dos números e das mensurações? Em que recortes espaciais podemos
sonhar o espaço geográfico? Isso é compatível com recortes mais abstratos,
para além do espaço vivido e cotidiano?
Imaginar é abstrair a realidade para a ela voltar após o sonho. Sonhar
uma nova realidade para além do presente e do passado requer também
coragem para imaginar um outro mundo, outros modos de vida possíveis,
para além da sociedade do consumo e da mercadoria. Algo que o faz com
maestria o sociólogo Robert Kurz, que pensa o futuro do mundo a partir da
construção de novas redes sociais que não operem mais (ou apenas parcialmente) com relações monetárias e não dependam da valorização global
do capital. Kurz acha que a produção de alimentos, a construção de casas,
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a implementação da infra-estrutura poderiam ser organizadas por grupos
autônomos, orientados pelas necessidades próprias, a princípio talvez paralelamente às estruturas do mercado. Para ele,
Estes grupos poderiam também coligar-se em grandes e novas
associações de interesse e desenvolver até mesmo redes para
além das fronteiras regionais ou nacionais. Isso seria bem diverso
da chamada economia informal, que somente representa uma
esfera secundária e muitas vezes brutal do dinheiro. Mas, para
que a nova rede social possa surgir, recursos materiais têm de
estar à disposição (KURZ, caderno Mais!, Folha de São Paulo,
14/12/1997).

Para não concluir...
É evidente que o que está em jogo aqui é uma mudança de paradigma
metodológico na Geografia, em direção a procedimentos de pesquisa que
priorizem experiências de autonomia, nos termos colocados por Cornelius
Castoriadis (1983), ou de solidariedade, nos termos colocados por Maria
Adélia Souza (2006). Uma Geografia assim deve estar atenta às experiências
do fazer e do agir solidários, às experiências de autonomia e aos seus desdobramentos futuros.
Para analisar tais experiências é oportuno considerar a sugestão de
Certeau (2003), de proceder a uma análise fenomenológica e praxeológica
das trajetórias culturais dos grupos que produzem e reproduzem idéias de
cultura alternativas à cultura dominante, apreendendo a composição dos
lugares onde estes grupos atuam, bem como a inovação que modifica estes
lugares ao atravessá-los, por sua abrangência de atuação. Saber quem faz
uso dessas formas de expressão cultural de oposição e de que maneira elas
são utilizadas deve se constituir, portanto, no cerne das pesquisas em Geografia Humana, vislumbrando futuros imaginados e quem sabe possíveis.

66 |

Espaços Culturais_FINAL.indd 66

Espaços culturais: vivências, imaginações e representações 		

6/1/2009 15:12:44

Notas
Os sistemas de espaços livres de edificação/ urbanização nas áreas de
urbanização popular funcionam como o circuito inferior da economia, com
alcance espacial máximo muito reduzido e alcance espacial mínimo muito
elevado, enquanto que para os espaços livres das áreas centrais e “nobres”
das cidades, de modo similar ao circuito superior, o alcance espacial máximo
é elevado para as classes de renda mais alta que acessam essas áreas com
automóvel particular, enquanto o alcance espacial mínimo é bem menor que nas
áreas de urbanização popular, já que os usuários podem, em tese, se deslocar mais
para se divertir e pagar por diversões como cinema, teatro, etc. e os moradores das
áreas de urbanização popular têm dificuldades quanto ao transporte e à distância
para acessá-los. Isso demonstra também que as classes sociais não utilizam
os espaços livres da mesma maneira, como Milton Santos demonstrou para o
comércio e os serviços com a Teoria dos Dois Circuitos.
1
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