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IntroduFáo
Antes de me debrugar sobre a questáo do Espago, desejo situar (é o
caso de se dizer) o meu ponto de abordagem teórica, tendo em vista
o quanto, hoje em día, tem-se utilizado o conceito de imaginário de
maneira diversa.
Parto aqui do imaginário tal como definido por Gilbert Durand, ou
seja, concebendo o imaginario como "a esséncia do espírito, isto é, o
esfor90 do ser para erguer uma esperanga viva diante e contra o
mundo objetivo da morte". 1 Nesta concepráo, duas dimensóes básicas
caracterizara este imaginário: por um lado ele é constituido do "capital
pensado" da humanidade, por outro, ele é uma fungáo psíquica em
perpétua atividade em todos os campos da vivéncia. A imaginagao
simbólica tem por fungáo básica produzir significado de maneira a
tomar o universo coerente. Diz a professora María Noel Lapoujade
em relagáo a que denomina de "imaginaaáo agónica": "Transgredindo
todos os limites, em um esforro supremo, tece vínculos até propor a
trama da totalidade, convertendo-se assim —como quería Bretonem 'fatora do real — . z Trata-se de uma abordagem fenomenológica tal
como proposta por Gaston Bachelard, segundo a qual a dinámica das
imagens, o processo de simbolizagáo é anterior ao exercício da razAo.
Primeiro ordena-se o universo á partir da sensibilidade e da emo,Ao,
1
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G. Durand, Les structures..., p. 499.
María Noel Lapoujade, Filosofia de la imaginación, p. 255.
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depois constroem-se os relatos explicativos (mitos) a respeito da cria9áo. 3 E a construcao do universo implica em ordenagáo do espago.
O espago, por definigáo, é medida e símbolo do tempo. Os dois
so indissociáveis. O poeta Paul Valéry diz que "o espago é um
corpo imaginário assim como o tempo é um movimento fictício".
Fala-se na linguagem comum de "espago de tempo"...E de quantas
dimenscbes será composto o tempo? As teorías variam: na geometría
euclidiana, ele tem trés, na teoría da relatividade, ele tem quatro...
Para o antropólogo é evidente que o espago é uma nogáo construida
por cada cultura, construgáo esta totalmente variável, e servindo de
esteio para a construgáo/organizagáo do universo.
Abordando o tema a partir da vivéncia interior, aquele da afetividade e da criagáo, Gaston Bachelard elabora uma poética do espago
onde mostra o quanto uma topologia íntima se institui a partir das
emogóes vividas e da criagáo em estado emergente. Mostra também de
que maneira os quatro elementos (água, terca, are fogo) servem de hormónio para a imaginagáo, e ainda o quanto todo espato é adjetivado (a
água estagnada no tem o mesmo significado da água que jorra), é
eivado de dimensses emocionais, afetivas. Nenhum espato é somente
geométrico. O autor analisa ainda a complexa trama que se constroi
relacionando espago interior e espago exterior, mostrando que o individuo está contido no universo assim como o universo está contido no
individuo, existindo um diálogo constante entre o interno e o externo.
O espago contemporáneo
Ora se o espago já é difícil de ser conceituado em urna cultura específica (neste caso ocidentalizada), o que dizer do espago contemporáneo manipulado pelas diversas tecnologías?
Os estudiosos contemporáneos de todas as áreas passaram a se
ocupar de um espago que a tecnologia tornou virtual de fato e pede
assim nova definigáo.
3

É interessante, a este respeito recorrerá obra de Paracelso que considera, por
exemplo, que "...existem duas classes de seres: urna, o céu e a terra (macrocosmo) e
outra, o homem (microcosmo)." InA chave da Alquimia, p. 97.
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Gilbert Durand, em suas Estruturas Antropológicas do Imaginário, tem um terceiro livro intitulado: Elementos para uma fantástica
transcendental, no qual desenvolve um capítulo abordando: O espago, forma a priori da fantástica. Neste capítulo o autor retorna uma
frase de Bachelard segundo a qual "Nesses mil alvéolos, o espago
segura tempo comprimido. O espago serve para isto", para dizer que
"o espago serve para isto porque a fungáo fantástica náo é senáo isto,
reserva infinita de eternidade contra o tempo ".4
É esta fantástica que terá de ser situada em um tempo de atualidade, muitas vezes denominado de pós-modernidade, que para
diversos estudiosos se caracteriza pela fragmentagáo (náo a das
fra9Ses, mas das fractais), pela complexidade, por uma nova ordem
social tribal, pela existencia de campos morfogenéticos...
Para Joel de Rosnay, em breve, nos locomoveremos em auto
estradas eletrónicas: "A rede mundial Internet, é o esquema dos
novos ciberespagos coletivos —definidos como "Espago-tempo
eletrónico criado pelas redes de comunica9áo e as interconexóes
entre computadores multimídia"— nos quais circularilo clones virtuais, agentes inteligentes .... " 5 Cria-se entáo uma Cultura Fractal:
"cultura que traz em si os germes de sua própria constru Ao". Para
John Brockman, "o universo é uma invengAo, uma metáfora", e
neste universo segundo David Bhom "devemos postular a existéncia
de um estado multidimensional em que todos os pontos no espago e
;6
no tempo sáo interconectados infinitamente" assim surgem os
espagos infinitamente pequenos como os quarks (um campo das
sub-partículas atómicas) ou infinitamente grandes como os buracos
negros ou a ordem de disposigáo das galáxias. No campo da biologia, Sheldrake vai mostrar como o suporte material da nossa concepgáo de espago, nossa velha terra, pode náo ser um simples objeto,
e demostra a existéncia de campos morfogenéticos, que certamente
sáo espagos novos.
4

G. Durand, Les structures anthroplologiques... p. 474.
J. de Rosnay, L'Homme symbiotique, p. 163; cf. igualmente W. Gibson,
Neuromencer, J. C. Guédon, La Plante Cyber. Internet et Cyberespace, entre otros.
6
Cf. J. Brockman, Einstein, Gertrude Stein...
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Enfim, nas ciéncias ditas humanas, além de Gilbert Durand,
encontramos autores como Edgar Morin trabalhando o conceito de
complexidade; Abraham Moles, trazendo a nogáo de "flou" caracterizando o fenómeno social; Michel Maffesoli mostrando o novo
espago delimitado pelas novas tribos (ciberpunks, por exemplo) com
a nogáo de localismo afetual, Jean Baudrillard colocando em
destaque a dimensáo do simulacro característica da vivéncia atual,
Jacques Lévy que vai mostrar a importancia do "local" na constru9áo da identidade e o quanto isto se complica com a atual mobilidade geográfica; ? Edward T. Hall, que trata mais especificamente
do espago, mostrando a existéncia de mundos perceptivos diferentes
e que a percep áo do espago depende da importancia relativa atribuída por cada cultura aos sentidos; 8 e no Brasil,9 entre outros, temos
autores como Edgard de Assis Carvalho que considera o espago "um
terceiro lugar, mestigo, onde a inventividade se exerra sem limites,
onde a forja imaginal invada os pólos instituidos dos circuitos científico, poético, artístico, religioso, técnico", 10 e Muniz Sodré que se
ocupa da dimensáo da arkh: "as ritualiza9des de origem e destino
oriundas de comunidades diversas, as práticas ditas 'marginais', as
fantasias nao domesticadas", 11 e da nova lógica necessária á compreensáo da atualidade em "jogos extremos do espíritu". Enfim, o
tema do espago está sendo colocado no centro das preocupa9oes de
vanas disciplinas.
Seria dizer entdo, diante de tal diversidade de abordagens possíveis e diante desta perspectiva de que somos os próprios criadores
do universo, que estamos definitivamente perdidos no espago?
7

O VIII Festival Internacional de Geografia (Saint-Dié-des-Vosges, 2 a 5 de
Outubro de 1997) trata das novas identidades e das novas relag8es ao espago que
delas resultam.
8
Cf. E. T. Hall, La Danse de la Vie; e The Silent Language.
9
É interessante assinalar que o VIII Ciclo de Estados sobre o Imaginário, realizado na Universidade Federal de Pemambuco cm 1996, teve por tema: Imaginário e
Localismo Afetual.
10
E. de A. Carvalho, O Reencantamento do h/omem, p. 102 (revista Margem n. 3,
dez 94.)
11
M. Sodré, Reinventando @ Cultura, p.99.
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Meu objetivo nesta conferéncia náo é responder a esta questáo,
mas sim propor um instrumento de trabalho que permita ter acesso á
organizagáo do universo que está presente em cada indivíduo e que,
á nosso ver, se organiza em tomo de elementos míticos.

O espago como base de organizaaáo da cultura. O espago mítico
Um livro intitulado Cobijo, 12 mostra (através de fotos, desenhos,
plantas, maquetas), a construgao das casas (ou abrigos) nas mais
variadas culturas; ilustra pois as várias maneiras possíveis de se
organizar o espaao: assim é que variam as formas, a altura, as disposigóes (interiores e exteriores); os autores colocam na primeira
página o texto de um mito, onde o Zorro, único ser vivente, resolve
criar o mundo, ou seja, ordenar o espa9o. As primeiras palavras do
Génesis sáo: "No principio criou Deus os céus e a terra. A terca era
sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espirito
de Deus pairava sobre a face das águas". Segue toda a ordenagao do
universo. Por um lado vé-se entAo o quanto esta organizagáo pode
ser variada e por outro, pode-se considerar de conhecimento comum
o fato do espago se ordenar a partir do mito. 13 Ou ainda, espago e
mito sáo criados a partir de uma mesura estrutura do imaginário.
O mito, segundo G. Durand, é "um sistema dinámico de símbolos, arquétipos e schemes...", 14 e este sistema dinámico é orientado
ou polarizado por uma das estruturas do imaginário; a maneira como
se dá esta polarizagáo é que constitui o "trajeto antropológico".
Partindo do princípio de que: "Náo é a forma que explica o fundo e
a infra-estrutura, mas muito ao contrário o dinamismo qualitativo da
estrutura que faz compreender a forma", 15 é pois através da compreensáo das estruturas do imaginário que teremos acesso á compreensáo da ordenaráo do espago.
12
13

H. Blume Ediciones, 1981.
Cf. J. J. Wunenburger, La Philosophie des Images, p. 241 ss.

la

G. Durand, Les structures..., p. 64.

1s

Durand, op. cit., p. 414.
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Assim é que o espato pode ser ordenado em torno de um eixo
central, axis mundi, ou á partir de metades complementares (eixos
de simetria), ou ainda á partir de oposiq8es excludentes. A ordena9Ao depende dos mitos diretores (G. Durand) vigentes. "A cosmologia coperniciana, compatível com a existencia de vários centros, satisfaz as necessidades de urna simbólica solar", 16 nos diz o professor
J. J. Wunenburger, que, citando G. Holton, coloca a existencia de
themata, enraizadas em arquétipos, orientando o próprio pensamento
científico.
A ordena9Ao do espago para os Maya-Quichés é descrita no
Popol-Vuh, texto sagrado: "A forma9Ao das montanhas, encostas e
vales, assim como a apari.áo sobre a terra dos bosques frondosos,
foi algo de sobrenatural, de estranho e de maravilhoso." 17 Os MayaQuichés que ndo dissociam mito e história, mito e cultura, tém nítida
consciencia de que toda a arquitetura (por exemplo os cinco degraus
das escadas das pirámides), ou os cinco anos que delimitam o tempo
de infáncia (e logo as etapas da educa9Ao) tém na base a concep9áo
de que os deuses vencem as distáncias através de escadas, e que o
tempo de germinagRo do milho leva 5 dias, etc. etc.
Se o relato mítico se encontra na base de toda ordena9Ao e significagáo do espago, 18 como entáo o estudioso pós-moderno pode
abordar a concep9do do espago em grupos sociais onde coabitam as
mitologias as mais diversas, tecnologías que o tornam virtual, e
dinámicas aceleradas que tornam sua expressAo fugidia?
Em consegaéncia dos trabalhos desenvolvidos por nossa equipe
durante mais de vinte anos, podemos propor vários métodos de trabalho decorrentes da obra de Gilbert Durand, que se revelaram eficazes. Trata-se da mitanálise, da mitocrítica, do teste AT-9 (arquétipo teste de 9 elementos) e suas deriva0es. Entretanto, em fung$o
da exiguidade do tempo ora disponível, só irei expor técnicas referentes ao AT-9.

16

Wünenburger, op. cit., p. 236.
' 7 Citado por R. Girard, Le Popol-Vuh, p. 28.
18
Cf. entre otros, M. Augé, A Construgúo do Mundo.
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Elementos de método
Já em 1960, Gilbert Durand demonstrava a existéncia de estruturas
do imaginário subjacentes a toda criagáo, a toda expressáo. A partir
de um levantamento empírico de imagens (no sentido lato) em
mitologias e obras de arte de culturas diversas, o autor mostrava a
existéncia de dois regimes da Imagem e de trés estruturas do
Imaginário: a heróica, ligada ao regime diurno, referente á uma
viso de espago dividido cm opostos; a. mística (no sentido de construgáo de uma harmonía e no no sentido religioso do termo), ligada
ao regime noturno, se referindo á um espago harmonioso onde as
oposigbes sAo eufemisadas; e a sintética (ou disseminatória), também do regime noturno, que diz respeito ao tempo cíclico e a um
espago cm eterna renovagáo.
Yves Durand, psicólogo, entáo aluno de Gilbert, toma conhecimento das "estruturas antropológicas do imáginário" quando a tese
se encontra ainda em elaboragáo, cm 1958. Vários aspectos da teoría
o seduzem: a ordem colocada no campo das emoq5es, o sistema de
classificagáo de imagens, a existéncia de um imaginário planetário
no qual aquele do homem da rua é estruturado igualmente áquele de
génios como Balzac ou Mozart; a partir destes dados, pensa ele,
deve ser possível elaborar uma montagem experimental para colocar
cm andamento esta teoría e este imaginário. Ele pensou cm várias
técnicas possíveis, e finalmente veio a idéia de um desenho e de um
relato que seria solicitado ao homem da rua. Esta montagem colocaria o indivíduo cm situagáo de criatividade obtendo quase que
uma "obra total" na perspectiva de uma amostra de cria9Ao. A finalidade era de ver se, através deste material, se reencontrariam as estruturas descritas na teoría. Trata-se da elaborapáo de uma ferramenta
capaz de servir de processo de simulagáo de teoría a partir da qual os
individuos pudessem realizar suas obras. De onde a escolha de nove
"stimuli" (arquétipos universais): um monstro devorante encarregado de concentrar a angústia existencial diante da passagem do
tempo; os engatadores de estruturagáo, sendo: a espada, o refúgio e
o elemento cíclico; os indivíduos que criara tém necessidade de um
suporte para a proje9Ao: o personagem; para ampliar as possibili-
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dades: trés termos reenvi an do a arquétipos polisemicos e polimor-

fos: a água, o animal e ofogo. Estes trés últimos náo sáo elementos
aptos a promover urna estrutura, mas tém urna flexibilidade permitindo a sua integragáo nas diversas estruturas, o que proporciona
urna ajuda á classificagao para o pesquisador.
Em um primeiro tempo a énfase foi dada para o instrumento
clínico, mas isto náo era o essencial: o AT-9 é de fato um instrumento de pesquisa do imaginario que permitiu inclusive a formagáo de
um banco de dados sobre o imaginário. Ele pode ser empregado em
psicologia, educaaAo, sociologia, antropología, arte, etc. Trata-se de
um instrumento de acionamento do imaginário que náo pertence
com exclusividade aos psicólogos.19
Alem de um teste para a teoria, o objetivo do autor é pois de ver
em que medida os arquétipos sáo ou náo funcionais para cada individuo. Para a antropologia, o teste permite ver em que medida os
arquétipos sáo ou náo funcionais para cada comunidade.
É objetivo também sistematizar urna abordagem da imagem:
"Quando se toma por objeto de estudo a imagem, seu campo (o
Imaginário) e a fungAo psíquica suposta (a imaginagáo), tem-se a
escolha entre trés grandes concepq^es clássicas. (...) Estas teses dáo
espago para urna concepgáo reconhecendo á imaginagáo características permitindo defini-la verdadeiramente como fungao do psiquismo."20

Para empreender a formulagáo experimental do imaginário, Yves
utiliza o conceito de "trajeto antropológico". "..., na seqüéncia dos
trabalhos de G. Durand —e notadamente a partir da teoría exposta
em sua tese— realizamos um modelo experimental destinado a colocar esta teoría á prova dos fatos. Depois esse modelo foi transformado em teste cujos resultados constituem tantos argumentos em favor
da validade da teoría."21
Para levar adiante o objetivo, o autor necessita defmir urna metodologia: "Metodologicamente parece que o problema essencial colo19

Ent re vista dada por Yves Dur an d en diciemb re de 1993.
Y. Durand, Laformulation expérimentale de l'i maginaire et ses modéles, p. 151.
21
Ibid., p.155.
20
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cado pelo estudo experimental da fungáo simbólica é o seguinte:
como codificar, descrever e conhecer objetivamente fatos relativos á
fun9Ao simbólica (...) sem destruir o objeto de estudo?."22
Recorrendo ao método de convergéncia, Y. Durand diz: "...A
fungáo imaginária corresponde á estrutura que aparece através do
arranjo, do agrupamento, das relagóes existentes no seio de um conjunto de símbolos. Nesta ótica, as estruturas sáo definidas pela
repeti9Ao de agrupamentos isomorfos."
"Um tal método supe que se obtenha:
— por um lado, a criagáo de mensagens compostas de símbolos
— por outro lado, um arranjo, urna organiza9Ao desses símbolos
nas mensagens."24
Partindo do principio que o símbolo só é significativo quando
inserido em um contexto, a experimentagAo deverá ser feita através
da cria9áo individual (no caso) deste contexto, e para que isso ocurra, é necessário criar as condices experimentais. O teste AT-9 irá
propiciar estas condi Óes.
No Recife, várias aplicagóes do teste foram realizadas com o
objetivo de aprofundar o conhecimento da cultura regional.25
Somando as diversas pesquisas, pode-se dizer que mais de mil testes
foram aplicados. Sáo pois mil universos míticos criados e analisados.
No espago imaginário constituido pela folha de papel, estáo os
presentes personagens e a organizagáo específica de cada espago em
fun9Ao da agáo desenvolvida no teste. Assim é que se a estrutura do
imaginário for heróica, o espago será dividido em opostos, será ocupado principalmente pelo personagem e pelo monstro devorante e as
linhas seráo em sua maioria retas. Se a estrutura for mística, o
espago será homogéneo, será ocupado pela natureza ou o interior
aconchegante da casa, do refúgio, e as linhas seráo em sua maioria
22 Ibid.,

p.156.
p.158.
24
Ibid., p.159.
25 Entre otros, O impacto Socio-cultural sobre o Regime das Imagens; Arte e
Simbolismo em Pernambuco; PadronizaQAo do Teste AT-9; As representagáes da
Muiher no Imaginário Masculino; Métodos do Imaginário.
23 Ibid.,
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curvas. Finalmente, se a estrutura for sintética, o espago será ocupado pelos círculos que dizem re speito á ciclicidade do tempo.
Mas o que nos interessa saber aqui, é por quais elementos míticos
este espago é ocupado, e por isto mesmo significado.
Em se tr at an do de temas mitológicos, foi obse rv ado que, no
Recife, é be m mais fregüente a representagáo de santos e de o rixás
do que, por exemplo, de guerrei ro s (estas náo sáo catego ri as, já que
s antos podem ser guerreiros...). Os temas histó ri cos re tratando lutas
passadas existem, mas sáo pouco freqüentes ou tratados alegoricamente (Canudos é representado, pelo pintor Alves Dias, por exvotos). Os próp rios santos sáo mais representados em estado de contemplagáo e meditagáo, do que em agóes messiánicas ou lutas contra
os inimigos da fé. Por ou tro lado, foi vista a importáncia do elemento mitológico feminino (S ant'Ana, Iem anjá) que faz derivar o sentido para o sem antismo da fe rtilidade. Este dado pode ser colocado
em paralelo com a estrutura da família em Pernambuco, em que a
mulher, por vários motivos, constitui o elemento estável da familia,
e também com a cultura afro-brasileira cujas raízes vém de urna org anizagAo matriarcal.
Os personagens náo mitológicos, mulheres, familias, cri an gas,
trabalhadores, part icipam do mesmo sentido presente nos temas
mitológicos, isto é, desenvolvem-se num contexto simbólico cíclico
de reprodu9Ao, ferti lidade. A presenga das crian gas, como inici antes
de novo ciclo de vida, ingénuas apesar de sé ri as, na maioria das
vezes brinc ando, tem um sentido bem diferente daquele fregüentemente presente na a rt e ocidental, do herói adulto, masculino e
solitári o, afi ando as arreas para a luta. Por ou tro lado, as representa9óes da mulher sáo, fora raras exceq. es , inteiramente positivas.
Ora, G. Durand obse rv a, analisando obras de a rt e no contexto
europeu, que "a contestagáo da mulher coincide exatamente com a
contestar^áo do mundo": 26 na arte regional estudada, poder-se-ia
dizer que a exaltagáo da mulher coincide exatamente com a exaltagáo do mundo. Logo, do espago.

26 G. Durand, FM V O, p.

142.
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No espago delimitado pela folha de papel estrutura-se pois um
sincretismo cultural, organizando as diversas mitologias presentes
no cotidiano do Nordeste do Brasil (centrado em Pernambuco).
Povoam e organizam este espago tanto os santos católicos como os
orixá ou ainda indios e caboclos, quanto personagens históricos
como Dom Sebastiáo, Lampiáo, Padre Cícero ou a Princesa Isabel,
quando no so os doze pares de Fran9a ou ainda Alexandre o
Grande.
A partir da eficácia demostrada pela aplica9áo do AT-9, construí
outro instrumento de análise endere9ado mais específicamente á
ordenaráo do espago cm projetos de urbanizagáo. Trata-se da adapta9Ao do teste AT-9 á arquitetura: para uma arquitetura sensível.27
Formulei em 1990, uma proposta metodológica, cm vista da
urbanizagáo de uma favela do Recife. A preocupagáo do grupo
encarregado do projeto, grupo ARUA, era a de fazer uma projeto de
urbanizagáo que respeitasse a organiza9áo que já se encontrava
vigente na favela, com seus pontos de reunido, sua trama de vizinhangas, seus conflitos... A esquipe constatara porém, que as
respostas ás perguntas diretas correspondiam a um discurso oficial
sobre o bain:o, nao dando conta da vivéncia mais profunda, afetiva,
dos habitantes. De onde decorreu consulta á antropología para o
aprofundamento do conhecimento da vivéncia do grupo.
O método entáo elaborado consistiu na adaptagáo do teste AT-9
que pode ser resumida cm uma serie de - Procedimentos:
1° - Determinar a amostra de populagáo para que seja significativa.
2° - Imprimir mapas do bairro, só constando por escrito o nome
das roas, ou, na sua auséncia, o tragado com a indicagAo dos locais
públicos, comércios, de maneira a que o individuo possa se localizar, se situar.
3° - Aplicar um questionário clássico de sociología permitindo a
identificaráo do indivíduo entrevistado.
27

Este método foi anteriormente apresentado no VIII Ciclo de Estudos sobre o
Imaginario (uFPE- Recife 1996)

60 40 A Expressáo Mítica na Complexidade dos Espagos Imaginários
4° - Solicitar do individuo que desenhe os nove arquétipos do
AT-9 dentro do mapa.
50 - Perguntar ao individuo (e anotar), o que simboliza, para ele,
cada um dos elementos.
Feita esta colheita de dados procede-se á- Análise dos dados.28
1° - Levantamento (apoiado na análise da coluna "C" do questionário do teste AT-9: "O que simboliza para voté cada um dos elementos do teste?") dos simbolismos positivo e negativo, e ir anotando, com cores diferentes, em um mapa limpo, suas situagóes.
Obtém-se assim um mapa em duas cores onde estáo localizados os
pontos negativos e positivos do bairro.
2° - Estabelecimento de um mapa para cada elemento do AT-9,
localizando os simbolismos positivos e negativos.
3° - Voltar ao bairro para observar a que correspondem as concentragóes simbólicas.
4 0 - Colher relatos dos moradores a respeito dos locais mais significativos (positivos ou negativos).
- Resultados que podem ser obtidos:
O método permite perceber significados de vivencia do grupo que
váo além da percep9ao consciente do próprio grupo; além pois do
discurso oficial, habitual.
É possível determinar, onde se concentram os símbolos no mapa,
ou seja, quais sáo os pontos significativos a nível de vivencia social:
por exemplo, se os símbolos referentes á angústia se concentrara em
algum ponto do bairro ou se o contomam, mostrando quais sáo os
pontos "negativos" do bairro; ou ainda onde estáo localizados os
pontos positivos ligados ao scheme do aconchego, como o refúgio;
ou ainda onde se encontram as "armas", os meios de luta da comunidade. Além da localiza9Ao pode-se determinar que forma e que
28
Estas análises foram efetuadas e elaboradas no quadro de uma pesquisa (dever
para os alunos de primeiro ano da Ecole d'Architecture de Grenoble) solicitada pelo
professor C. Verdillon, sob orienta9Ao de D. Rocha Pitta, pelas alunas: Tania da
Rocha Pitta e Frangoise Colinet. Atualmente, outra aluna, Sophie Shambe, termina de
redigir um estudo sobre uma cidade do México, Real de Quatorze, aplicando este
método.
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fungao cada um destes elementos toma e o que isto significa em termos de vivéncia para a comunidade tendo em vista sua história
própria e sua situagilo específica.
O aprofundamento da análise de um ou outro destes aspectos
dependerá do objetivo do estudo empreendido.
De posse destes significados, o arquiteto ou o urbanista pode
assentar o seu projeto a partir de uma vivéncia profunda, sensível,
do espago pela comunidade.29
Conclusao - Perspectivas: A noráo clássica de espago toinou-se
obsoleta de duas maneiras: primeiro a percepgáo do espago náo está
mais fundada em uma só mitologia mas, em decorréncia da mobilidade geográfica, em várias mitologias que se interpenetram; segundo, o espa9o, através da tecnologia, se tomou virtual. A meu ver, a
construgáo de uma nova nogáo só é possível partindo-se das teorias
sobre o imaginário que consideram a imagem primeira e fundante,
assim como dinámica e criadora; que levara em conta a complexidade e dinámica acelerada da contemporaneidade. Para abordar náo
só o espago, mas toda .a complexidade atual - falto minhas as últimas
palavras da professora María Noel: "...é hora de recuperar a filosofia
das 'heresias', das 'heterodoxias', e recordar que também se pode sair
ao mundo (...) náo só pela razáo transparente, senáo pela imaginagAo
turva; náo só pela simplicidade unívoca da 'idéia clara e distinta',
mas pela complexidade lábil, polivalente e ambigua da imagem. (...)
É tempo de soltar as amarras da imaginagao. "3o

29
Devem ser lembrados aqui os problemas de reassentamento de populaq es (fregúentes na construglo de barragens), e que nunca tiveram Íxito exatamente porque só
foram levadas cm consideraQAo as necessidades materiais a partir de análises funcionalistas.
30
M. N. Lapoujade, op. cit., p. 256.
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