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RESUMO 

 
 
 
 
 

A filosofia de Gaston Bachelard se fundamenta numa tensão ontológica,  

abrangendo tanto a ciência como a poética, e nesta pesquisa, se 

desenvolve pelo entendimento da possibilidade de se pensar uma 

ontologia da cor, termo bachelardiano citado em O Direito de Sonhar .  

Seguimos, então, mediante o diálogo entre a ciência e poesia 

estabelecendo parâmetros para elucidar,  de um lado, a cor conceitual  da 

ciência que não só matiza os objetos através da experiência químico-

física, bem como, estabelece na relação entre o observador e o objeto 

uma compreensão sobre a existência da cor invisível, esta, que habita a 

imaginação criadora e surge como um tipo de ontologia da cor.  Neste 

sentido, a cor é uma imagem que surge na consciência do homem, como 

um produto direto da alma em sua própria atualidade. Assim, a cor seria 

na imaginação criadora uma imagem autógena destituída de 

substancialidade. 
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RÉSUMÉ  
 
 
 
 

La philosophie de Gaston Bachelard se fonde sur une tension 

ontologique, qui comprend tant la Science que la poétique, et au cours de 

cette recherche, se développe par la compréhension de la possibilité 

d’envisager une ontologie de la couleur, expression de Bachelard ci tée 

en «Le Droit de Rêver».  Nous suivons,  donc, face au dialogue entre la 

science et la poésie tout en établissant des paramètres afin d’élucider, 

d’un côté, la couleur conceptuelle de la science qui ne matise pas 

seulement les objets par le biais de l’expérience chimico-physique, mais 

établit  aussi dans la relat ion entre l’observateur et l’objet une 

compréhension de l’existence de la couleur invisible, celle qui habite 

l’imagination créatrice et apparaît comme un type d’ontologie de la 

couleur. Dans ce sens, la couleur est  une image qui naît dans la 

conscience de l’homme, comme un produit direct de l’âme dans son 

actualité même. Ainsi, la couleur serait dans l’imagination créative une 

image autogène desti tuée de substantialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés: Imagination, Ontologie ,  Couleur,  Épisthémologie ,  Esthétique .
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

A filosofia de Gaston Bachelard se assenta sobre dois momentos: o 

da ciência e o da poesia. Ambos os momentos têm seu eco na tensão 

ontológica que mantém a dinâmica de sua obra. Inicialmente pode-se 

considerar ciência e poesia como aspectos contraditórios. No entanto, são 

considerados no pensamento bachelardiano como dois contrários perfeitos, 

porque se por um lado o conceito não sonha, por outro a poesia não pensa; 

isto não os separa, mas os complementa.  

O pensamento do filósofo francês teve influência direta da Teoria 

da Relatividade, da mecânica quântica e da geometria não euclidiana. E 

destas influências, a primordial se deu com o conceito de descontinuidade 

temporal, e se tornou o ponto nevrálgico gerador de um novo pensamento 

epistemológico e, que mais à frente,  no momento noturno da poética, 

eclode como instante poético.   

Na vertente epistemológica podemos considerar também como fator 

contribuinte, o fato de Bachelard ter vivenciado dois períodos da ciência, 

quais sejam, o do século XIX e o do século XX, dando a ele uma base mais 

apurada em sua análise sobre os obstáculos que deveriam ser suplantados.  

Isto posto, iremos em nosso estudo percorrer o pensamento 

bachelardiano na epistemologia e na poética na intenção de, a part ir  da 

tensão ontológica que os liga,  demonstrar que para a ciência a 

descontinuidade temporal gera a incerteza e, que por sua vez, enriquece o 

pensamento dando a ele as razões para seu desenvolvimento, como foi com 

o surgimento do instante poético. A proposta do estudo sobre a existência 

de uma ontologia da cor será abordada através da ligação entre ciência e 

poética, a qual reclama a tensão ontológica que os une. A ciência oferece à 

cor seu conceito e a poética a sonha dilatando suas dimensões, os dois 

contrários perfeitos dialogarão em busca do entendimento sobre a cor.  

No primeiro capítulo veremos como da incerteza da nova ciência se 

erigiu a nova epistemologia bachelardiana.  O conceito de incerteza aponta 

para seu antecedente como dúvida e para seu posterior como elaboração, de 
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maneira que construir é reconstruir e como o pensamento humano é sempre 

evolutivo, a reconstrução torna-se para a ciência a razão de ser de seu 

caminhar. Essa necessidade de reconstrução da ciência implica 

necessariamente na ruptura de paradigmas que não mais a sustentam, como 

aconteceu com a relatividade, nela a incerteza conflitava com o já 

estabelecido, a ideia de conhecimento que se fecha em sua aridez conflita 

com o próprio sentido de conhecer e a natureza do conhecer se traduz em 

abertura, assim pensou Bachelard. Com essa compreensão ele se opôs ao 

racionalismo e ao empirismo por considerá-los momentos do conhecimento 

que não harmonizavam sujeito e objeto,  mas, ao contrário, de um lado o 

conhecimento se estabelecia no sujeito e de outro no objeto, porém, nunca 

na harmonia e interação entre eles. Essa linha de raciocínio ia de encontro 

ao que Bachelard pensava, ou seja, não se faz ciência fundamentada em 

unidade. 

A nova epistemologia se assenta para Bachelard na construção da 

realidade científica através da aproximação entre os saberes,  como afirmou 

em sua primeira obra Ensaio Sobre o Conhecimento Aproximado  e,  também 

através da contestação como mostrada em A filosofia do Não. Foi, então, a 

partir da contestação, negando para harmonizar que dialogou com Gaston 

Roupnel e Bergson em a Intuição do Instante  e A Dialética da Duração  

concluindo sobre a importância e originalidade do instante criador; no qual 

o ser é ação e repouso1,  dois momentos que compõem a harmonia da 

criação, apontando esta harmonia para a necessidade da objetivação da 

ciência nos conduzindo aos obstáculos do pensamento científico,  pois no 

antigo espirito científico a realidade além de ser imóvel,  era também 

captada e reproduzida, configurando para Bachelard num anacronismo.   

Para o novo espiri to científico a objetivação da ciência era o 

caminho para adentrar o mundo microfísico no qual os fenômenos não mais 

seriam captados da exterioridade, mas,  criados.  Essa criação realizada pelo 

instrumental matemático se distancia da exterioridade e volta-se sobre os 

fenômenos construídos através do diálogo estabelecido entre os cientistas.  

A nova técnica é nomeada por Bachelard de fenomenotécnica.  

                                                           
1
 O ser  é  ação  cr iat iva e  repouso medi ta t ivo . 
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No percurso epistemológico bachelardiano a função da imaginação 

será julgada como obstáculo à evolução científica; isto porque o cientista é 

também o sujeito de uma vida imaginativa, de maneira que Bachelard vai se 

utilizar do método psicanalítico freudiano para depurar as imagens nocivas 

que o inconsciente apresenta, fato evidenciado quando na elaboração da 

obra A Psicanálise do Fogo ,  cuja obra estabelece o diálogo entre a ciência 

e a imaginação, suscitando em Bachelard a possibilidade um novo modo de 

conhecer que escape a ciência. Inicia-se, então, a via poética.  

No segundo capítulo veremos como Bachelard elabora o novo 

espirito poético a part ir de sua interação com a literatura e a arte. Como 

dissemos anteriormente, a tensão ontológica que liga os contrários 

perfeitos, ciência e poesia, será nosso fio condutor porquanto o diálogo 

entre eles está sempre em evidencia senão explicitamente, então 

implicitamente.   

Na poética a imaginação dinâmica é considerada em dois momentos: 

como imaginação formal e como imaginação material, significando que no 

objeto as imagens formais permanecem em suas arestas ou em sua 

superficialidade e, a imaginação material criadora emerge do silêncio que 

habita o pensamento dando fala ao verbo [escrita]. A imaginação criadora é 

oposta à racionalidade, ao lógico e à representação, pois se realiza no 

âmbito da imagética.  

O ponto central da poética está em entender como a imaginação gera 

a partir de si mesma uma imagem autógena, haja vista que o instante 

poético nasce e morre em seu próprio momento, nele não há anterioridade e 

nem posterioridade. Assim como fez na vertente científica, Bachelard 

tomará emprestado de Carl  Jung os conceitos de inconsciente autônomo e 

os de arquétipos — anima  e animus .   

O inconsciente autônomo corrobora o entendimento de Bachelard, 

quando a autonomia da imaginação e os arquétipos demonstram a 

androgenia, o feminino e o masculino ou ciência e poesia. O animus  rege o 

mundo da racionalidade distinguindo e conhecendo; a anima  é o mundo da 

poesia e da arte, busca no sonho e no devaneio sua realização poética.  
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Ambos se estabelecem como os momentos criadores opostos e 

complementares.  

O filósofo francês amante da literatura e da arte maravilhou-se com 

os poemas tecidos pelas imagens dos quatro elementos, fato que 

influenciou na elaboração de suas obras poéticas elementares, A água e os 

sonhos  (1942), O ar e os sonhos  (1943), A terra e os devaneios da vontade 

e A terra e os devaneios do repouso  (1948).  Nestas obras encontramos toda 

a elaboração de uma imaginação material, ou seja, uma imaginação que 

necessita de um elemento provocador que suscite no poeta o surgimento dos 

seus poemas. Para tanto, ele admite a consubstancialidade entre a imagem e 

a matéria, porque é condição necessária das imagens li terárias uma 

originalidade que revele seu sentido em estado nascente. Logo, a linguagem 

literária tem força na palavra produzida pelo verbo que, por usa vez,  

fundamenta a imaginação através da consubstancialidade. 

Como na vertente epistemológica, na poética a linguagem é de 

fundamental importância pois apresenta obstáculos a serem superados, 

como a multiplicidade de formas atribuídas a uma matéria pela percepção, 

de modo que o objeto passa a ser descrito e não vivenciado em sua essência 

imagética. Neste contexto, Bachelard fará uma análise das metáforas que a 

linguagem utiliza; no entanto, a metáfora original está para ele na 

linguagem que habita a surrealidade, porque na linguagem comum residem 

as metáforas que tentam suprir a impossibilidade significativa das 

metáforas originais.  Ao buscar a purificação da l inguagem Bachelard 

conduzirá no mesmo sentido a compreensão de autogenia imagética.  

Passar da imagem material para a imagem autógena significa para o 

filósofo que o mundo do inconsciente é um mundo em que há 

indiferenciação, onde cada imagem é singular e a matéria da imaginação 

material se apresenta como síntese pura do ser e do devir.  A pureza se 

realiza mediante a impossibilidade de controle do ser sobre a autogenia das 

imagens em seu inconsciente, fato que deixa uma abertura para a realização 

contínua do devir.  

No terceiro capítulo objetivamos demonstraremos em que contexto 

podemos atribuir a referência feita por Bachelard sobre a ontologia da cor 
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realizada a part ir do diálogo entre ciência e poesia, mais especificamente 

na tensão que os une. Ao se falar de cor na ciência nos remetemos ao 

mundo conceitual , no qual experienciar fórmulas químico-físicas para 

matizar objetos é evidente, bem como explicar a cor através da relação 

entre o olhar e o objeto. No entanto, a necessidade de ter a ciência em 

oposição e, também como complementação à poética na explicação da 

ontologia da cor, deve seguir a linha de tensão ontológica do pensamento 

bachelardiano.  

A cor entendida como conceito reside na epistemologia vinculada 

aos obstáculos inerentes ao conhecimento, mais especificamente no 

exercício da ocularidade e sua relação sujeito-objeto, na individuação do 

conhecimento e no método aplicado. Não obstante a esses obstáculos, surge 

ainda no âmbito epistemológico a cor inteligível colocando em questão a 

influência da imaginação no contexto. De maneira análoga, na poética a cor 

apreendida na narrativa dos poemas também confronta com os obstáculos 

que, estão por sua vez, na atribuição da multiplicidade qualitativa 

atribuídas à substância do poema, necessitando um mecanismo de 

dissolução dessas multiplicidades, para então impedir o entendimento 

equivocado da compreensão da existência.   

 Com efeito, por oposição e complementação ao entendimento da 

ontologia da cor invocaremos tanto a ciência como a poética respaldados 

nas ultimas obras de Gaston Bachelard,  A Poética do Espaço (1957), A 

Poética do Devaneio  (1961), A Chama de uma vela (1961),  O Direito de 

Sonhar (1970) e Fragmentos de uma poética do fogo (1988, livro póstumo),  

nas quais outro momento poético do seu pensamento se revela: o momento 

em que sua poética quer escrever livre das amarras da matéria e das formas,  

inscrita somente na imagem poética da qual o poeta retira sua poesia. Eis  

que a poesia surge de uma ontologia direta,  afirma o filósofo.  
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CAPITULO I: A dimensão poética do conhecer: a via epistemológica  
 
 
1.  Ciência e epistemologia  

 

A ideia de incerteza guarda sua origem no pensamento de Gaston 

Bachelard2 ao re-pensar a ciência contemporânea que por influência da 

Teoria da Relatividade, da mecânica quântica e a geometria não-euclidiana 

o levou a avaliar as ciências que o precederam. O apregoado progresso da 

ciência muda de direção quando Bachelard se depara na ciência 

einsteiniana com o conceito de descontinuidade temporal  percebendo, por 

conseguinte, que a coerência da descontinuidade temporal no contexto 

científico, provocava o surgimento de outros caminhos na filosofia da 

ciência para acompanhá-la; o novo na ciência física deve seguir 

paralelamente ao novo na filosofia da ciência. Como Gaston Bachelard 

vivenciou dois momentos da ciência, do século XIX e do século XX, tinha 

uma base sólida para analisar de forma apurada a filosofia da ciência em 

vigência.  

Frente ao conhecimento científico antigo, acabado e fechado em 

certezas absolutas,  o novo conhecimento resplandece em incertezas,  

indeterminismo, rupturas,  erros e descontinuidade. O caminho inverso a 

tudo o que tinha sido colocado pela historia das ciências mostra, com a 

filosofia de Bachelard,  um rumo inusitado e profícuo no qual retroceder é 

impossível, como descreve Wunenburger3,  

                                                           
2
 Gaston Bachelard  nasceu em Bas-sur -Aube ,  região da  Champagne francesa,  em 27 de  
junho de 1884,  e  fa leceu em Paris  em 16 de outubro de 1962,  tendo ,  por tanto ,  
per tencido a  do is séculos e  vivido a  ruptura que marcou tal  passagem.  Fi lho de uma 
famí l ia  humilde formou-se numa provínc ia  rúst ica do campo e passou sua infânc ia  em 
conta to  com os elementos da natureza,  só  se  mudando para Par is  na matur idade.   Tendo  
concluído seu bacharelado em 1903,  fo i  obr igado a  traba lhar  nos correios,  durante  es te  
per íodo,  continua seus es tudos e  conclui  a  l icencia tura em matemát ica.  A guerra  o  
impediu de  dar  p rosseguimentos  aos es tudos,  po is fo i  convocado  em 1914 só  re tornando 
em 1918 .  Ingressa no ensino secundár io ,  dando inicio  à  carreira  de professor ,  passando  
a  lec ionar  c iênc ia  e  mais tarde fi losofia .  Em 1930 muda-se para Dijon para lec ionar  
f i losofia  das ciências na  Faculdade de le tras,  em 1940 muda-se para Par is  para lec ionar  
na Universidade de  Sorbone ,  onde permanece até  sua morte .  
3WUNENBURGER, Imaginaire et  Rat ional i té:  une théorie  de la  créa tivi te  généra le,  
2005,  p .  39.  “Carl  e  bache lard isme est  une philosophie moins  des  formes,  des méthodes  
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Porque o bachelardismo é uma fi losofia menos de formas,  
métodos e estruturas  do espiri to que de dinamismos 
intelectuais que produzem mudanças, metabolismos, 
metamorfoses  de representações, que estão submetidas a  
rupturas e a revoluções perpétuas, e voltam o espíri to à 
aventura  do novo.  

 

Certamente, as revoluções que a nova epistemologia propõe 

subvertem a visão mecanicista da realidade pela incerteza construtora da 

nova ciência; os pensamentos que obscureciam a evolução científica 

seguiam uma linearidade, na qual a ciência moderna, calcada no 

determinismo laplaciano que apresentava as mesmas causas para os mesmos 

efeitos, e também, a visão newtoniana de natureza simplificada culminava 

num sistema acabado.  

Oposto a essa concepção, a relat ividade apresentava um mundo 

microscópico no qual os fenômenos são “construídos” pelos cientistas, 

mudando assim a perspectiva da direção; ou seja, na microfísica não há 

relação sujeito-objeto como na ciência moderna porque não há objeto a ser 

visualizado e nem sujeito observador, tudo se constrói.  A microfísica surge 

rompendo com a hegemonia das antigas ciências; a individualização cede 

lugar ao diálogo entre as ciências fortalecendo a cidadela científica; 

efetivamente, nem a razão nem a realidade são mais soberanas. 

Na história do conhecimento, a cada teoria, um termo novo surgia 

dando ao sujeito do conhecimento, a sensação de domínio de superioridade 

sobre o antigo saber; todavia, ainda não se tinha presenciado um “novo” 

que abalasse de modo incisivo as certezas da ciência e do mundo rompendo 

com todo tipo de conhecimento até então conhecido: uma ciência que traz 

em seu cerne a incerteza, o indeterminado e a inversão do sentido de tempo 

como descontinuísta.  

                                                                                                                                                                                
et  des struc tures de l ’espr i t  que des dynamismes inte l lectuels qui  produisent  des  
changements,  des métaboli smes,  des metamorphoses des représentat ions,  qui  sont  
soumises  à  des  ruptures et  à  des révolut ions perpétue l les,  e t  vouent  l ’espr i t `à  l ’aventure 
du nouveau”.  
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Isto posto, iremos iniciar nossa investigação exatamente pelo 

entendimento do conceito descontinuísta de tempo einsteiniano, 

demonstrando ser ele o fator desencadeador da construção da epistemologia 

de Gaston Bachelard, que mais adiante ecoará em sua fenomenologia como 

instante poético.  

A Teoria da Relatividade einsteiniana mostrou que o mundo da 

ciência não poderia mais ser pensado em unidade de saber; o que antes se 

supunha conhecer como verdade completa pelo racionalismo e pelo 

empirismo se tornou incerteza, mas uma incerteza profícua,  pois o 

conhecimento estava aberto irrevogavelmente. Com esta abertura surgia no 

horizonte do conhecimento uma ciência baseada na incerteza e no 

ilimitado, que por sua vez mostrava à comunidade científica a necessidade 

de um diálogo entre os saberes; o saber isolado já não tinha mais eficácia, 

pois não dava conta do novo que surgia.  

A novidade que aflorava no horizonte do conhecimento mostrou a 

Bachelard, que a relatividade apontava para um mundo, no qual as bases 

que sustentavam o que já se conhecia, não dariam conta do novo mundo que 

surgia. Da mesma forma, as questões pert inentes a ele, ou seja, uma ciência 

baseada na incerteza, certamente refletiria na vida das pessoas e do mundo. 

Mudanças ét ica, sócio e político, estavam em vias de formulação; com isso, 

questões metafísicas de nuança diversas necessariamente surgiriam e a 

filosofia agora deveria pensar a incerteza do mundo pela incerteza da 

ciência relativista. A incerteza é em si mesma um enriquecimento porque o 

incerto é necessariamente a abertura para o novo.  

Quando Einstein,  no curso da elaboração de sua teoria, atribuiu ao 

tempo um valor diferenciado das antigas teorias científicas, trouxe para o 

pensamento bachelardiano a mesma questão.  Atribuir ao tempo o caráter 

de instante foi, para Einstein como para Bachelard, uma ação de oposição 

ao tempo que sempre norteou a ciência,  a filosofia e mundo. A oposição 

surge como uma ação necessária à emergência da mudança em vigor no 

mundo científico.  
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 Einstein afirma que a ciência é tomada por inteiro, que a 

relatividade é o lapso do tempo.  Efetivamente, essa afirmação levantou a 

crise que abalou a ciência porque estabeleceu uma conexão entre o 

imediato e o definido. A definição tem como característica um elemento 

arbitrário4,  ou seja, a verdade de um elemento será considerada em relação 

a outro elemento, logo, se atribuo a verdade a um elemento, a relação que 

estabeleço com um terceiro elemento só poderá ser de uma não verdade e 

que se confirma pela inversão dessa relação, portanto, a definição não 

define nada. Em contrapartida,  o imediato situa ambos os elementos num 

único ponto, onde um observador pode percebê-los em qualquer ponto que 

esteja; assim, percebendo simultaneamente os dois elementos pode-se negar 

o antecedente e o posterior.  

Enfim, para Einstein a simultaneidade afirma o concreto ou a 

univocidade da correspondência;  mas o importante é o absoluto do instante 

e não da duração. Destituído o reinado da duração na ciência relativista,  

esta segue o caminho na conquista da realidade objetiva.  Destarte,  a 

ruptura do paradigma sobre a continuidade temporal levou Bachelard a 

afirmar a necessidade de novos pensamentos com base num retorno à razão 

para estabelecer o ponto da cristalização da ciência que somente com 

Einstein teve sua abertura.  

A ideia de um conhecimento que se fecha em sua aridez conflita 

com o próprio sentido do conhecer, o conhecimento por sua própria 

natureza se traduz em abertura, em revolução. Nesta linha de raciocínio, 

podemos refletir sobre quais as razões para estagnar uma ciência se nela já 

estavam contidas verdades, ou ainda,  quais seriam os impedimentos 

existentes em seus fundamentos?  

Toda novidade traz em seu bojo o reverso do antigo, e inerente a 

ele, o surgimento dos obstáculos é inevitável . O termo obstáculo já nos 

remete ao impedimento do curso do conhecimento, e neste sentido, o tempo 

no âmbito da imaginação será um obstáculo porque a imaginação entendida 

                                                           
4 GOMES, Ruy Luis.  A Relat ividade:  or igem,  evolução e  tendências  actuais ,  1943,  
p .17.  
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em seu caráter fluido contribui para pensar equivocadamente o tempo como 

continuidade. Percebemos que é exatamente em relação a esse aspecto que 

afirma a compreensão sobre o originário e o progressivo que se 

contrapunha Bachelard. Para ele, o tempo na nova ciência não pode ser 

pensado num sentido contínuo; o conhecimento será originário em si  

mesmo num tempo descontínuo em virtude da necessidade de ret ificação 

dos erros impressos nos conhecimentos do passado. 

Melhor explicando, se a origem está presentificada na origem do 

conhecimento, então é necessário um caminho que percorra a historia dos 

juízos do presente ao passado, para realizar,  a desconstrução dessa origem 

contínua. Assim considerando, podemos pensar se existe a possibilidade de 

negar a continuidade temporal , e anular o fluxo do conhecimento e a sua 

origem, uma vez que nos assentamos sobre a certeza do tempo que 

vivenciamos e,  que,  nos assegura o entendimento do lugar do homem e do 

conhecimento no mundo.  

Quando falamos acima em anulação nos direcionamos a obra A 

Filosofia do Não ,  na qual, numa ati tude pedagógica,  Bachelard afirmará 

que o não é uma oposição aos erros não considerados nos conhecimentos 

passados, pois na reflexão supracitada antevemos a busca do erro na origem 

que se propagou como verdade em um tempo onde o conhecimento estava 

considerado plenamente realizado, onde a razão explicava tudo ou a 

realidade revelava seu conhecimento. Com efeito, para compreender a 

discordância sobre o tempo continuísta é necessário no entender 

bachelardiano retornar ao primado do tempo para verificar suas bases.  

O tempo em sua característica esquemática estabelece a relação 

entre o sujeito do conhecimento e a realidade, estabelece no homem a 

sensação de segurança na qual o sujeito tem como referência o dado 

observado, para referenciar sua própria capacidade de racionalização. 

Observar os fenômenos que a realidade oferece é saber que há algo fora de 

si mesmo que poder ser conceituado, sistematizado; que há uma construção 

a ser fei ta sobre o que pode ser conhecido.  
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Por outro lado, o tempo também mostra que a razão tem em si a 

capacidade de voltar-se para si mesma e pensar sua própria estrutura,  

significando, que a referência da razão está em oposição à realidade que se 

apresenta e, que o conhecimento está na razão. Tanto o empirismo como o 

racionalismo, cada um a seu tempo, se estabelecem em bases temporais 

porque no mundo e por sua ocularidade5 vige a dualidade sujeito-objeto. 

Compreendemos que, se a filosofia bachelardiana prima pela 

descontinuidade do saber, consequentemente, descontinuar o tempo e 

romper com a relação sujeito-realidade conduzirá a uma intemporalidade, 

onde o conhecimento será em si mesmo o gerador de si mesmo. 

Tomando duas posições contrárias6 sobre a duração, uma de Gaston 

Roupnel que afirma7 “o tempo tem uma só realidade, o instante”, e a de 

Bergson dizendo que8 “a duração é um dado imediato da consciência”,  

podemos inferir da afirmação roupneliana a existência do tempo presente 

em oposição à tríade passado, presente e futuro, que perde sua função. 

Contudo, ainda permanece o entendimento sobre a regularidade da 

transposição temporal que, paradoxalmente, nos apresenta uma 

presentificação do vivido como memória. Esta consideração nos permite 

concluir, que tanto a transposição temporal como a presentificação do 

vivido, têm em suas bases a fragmentação da construção do próprio tempo, 

ou seja, para perfazer um tempo completo são necessários vários instantes. 

Logo, a continuidade já esboça a descontinuidade quando o instante é para 

a si  mesmo uma forma intemporal.   

                                                           
5BULCÃO, M. Mater ial i smo,  dialét ica e  t raba lho:  uma perspec t iva or iginal  In Revis ta  
Filosóf ica Brasi lei ra .  1993,  p .  72.  “Ao longo de sua obra,  Bachelard  denuncia uma 
at i tude que predomina no pensamento oc idental ,  uma a t i tude que,  sendo  proveniente  do 
“víc io  da  ocular idade” ,  fundamenta o  conhecimento no  olhar ,  reduzindo,  ass im,  o  
f i losofar  à  contemplação pass iva do espetáculo  do mundo .  Mostra  que o  pecado maior  
da trad ição c ientí f ico-f i losóf ica é  pre tender  ver  o  mundo como panorama em vir tude  
dessa perspec t iva  ocular” .  
6BACHELARD,  Gaston.  A Intu ição do  Ins tan te ,  p .  26.  Bachelard  dis t ingue estas  
posições dizendo que:  “ [ . . . ]  a  f i losof ia  bergsoniana é  uma fi losof ia  da  ação [ . . . ]  uma 
ação é  sempre um desenrolar  contínuo  que se  s i tua entre  a  decisão e  o  objeto  — ambos 
mais ou menos esquemáticos - ,  uma duração  sempre or igina l  e  real” .  “[ . . . ]  a  f i losof ia  
roupneliana é  uma f i losof ia  do a to  [ . . . ]  um a to  é  antes de tudo uma dec isão instantânea,  
e  é  essa decisão que encerra  toda carga de or iginalidade”.   
7Ibidem ,  p .  17.   
8Ibidem ,  p .  21.  
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A afirmação bergsoniana que situa a duração num dado imediato da 

consciência demonstra, que a apreensão que se faz do tempo no presente,  

nada mais é que a imitação do passado, logo, um estado sem 

representatividade, assim, a continuidade está na interação ininterrupta do 

passado ao futuro e o presente nada significa. Podemos aqui deduzir que a 

extensão do passado ao futuro nega em si mesmo sua extensão, pois a 

origem, que é o presente, está em lugar nenhum, já que o passado não pode 

afirmar-se em si mesmo porque ele já é um transcorrer do tempo e não uma 

origem, e o futuro é algo inexistente porque é uma projeção, e por sua vez, 

necessita de elementos que sustentem sua condição de projeção.  

Bergson, ao colocar o tempo como um dado imediato da 

consciência,  nos permite entender sua função pragmática; no entanto, 

Bachelard não está preocupado com a função pragmática da continuidade 

senão com uma dialética do ser na duração; uma dialética que abrange a 

reflexão sobre a ação e o repouso. Assim é o ser ação e repouso, dois 

momentos que compõem a harmonia da criação, o ser que cria é o mesmo 

ser que repousa.  A criação se realiza num ritmo demonstrando que entre 

uma ação criadora e a que ainda chegará, o repouso se estabelece como uma 

vibração que ecoa apontando para a criação ainda em devir.  

O instante como uma forma intemporal se afirma como unidade do 

dinamismo interno do instante, no qual as coisas se realizam em 

ambivalência e não como antíteses,  como simultaneidade e não como 

sucessividades. As ambivalências coabitam na polarização dos contrários e 

não em sua contradição, e a simultaneidade é ordenada pela própria 

estrutura interna do instante porque é uma unidade dinâmica. Neste sentido, 

podemos entender que a consciência perde sua função de estrutura que 

guarda e veicula a continuidade, pois tudo é instante; da mesma forma a 

memória, que guarda na lembrança somente o vivido e não a sua duração. 

Consoante ao pensamento roupneliano, Bachelard conclui  que a 

sustentação da tese do tempo real como instante e em atualização, exclui  a 

fusão entre o passado e o futuro. A descontinuidade temporal evidencia o 

desprendimento dos instantes para, em sua diferenciação, gerarem outros 
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instantes singulares e independentes. O instante assim concebido desloca o 

entendimento do espaço como uma extensão da realidade para situá-lo em 

si mesmo, ou seja, o instante é em si mesmo a razão de si mesmo e tem a 

duração do seu próprio momento, não se localiza num ponto anterior e nem 

posterior, num momento anterior e nem num posterior.  

Portanto, o tempo é o transcorrer do instante tanto para frente como 

para trás, é descontinuidade. Na compreensão do surgimento do tempo 

como instante entendemos que ele se realiza no ser, pois, se o espaço e o 

tempo convergem para um único ponto, podemos inferir  que o ser é o ponto 

de convergência do lugar e do presente; logo, a partir  dele e nele o 

conhecimento se dará.  

Este é um ponto fundamental de esclarecimento na construção do 

conhecimento; o conhecimento se constrói no momento mesmo de sua 

construção, ou seja, não há um real que anteceda o processo cognitivo, da 

mesma forma que não há uma experiência que anteceda o pensamento. No 

novo conhecimento,  a ciência relativista apresenta um novo objeto, o 

átomo, um objeto mais avançado que não pode ser apreendido pelas 

sensações porque não está na realidade percebida; posto que, a realidade só 

pode ser pensada com seus aparelhos, “o realismo da ciência é um realismo 

indireto, solidário da organização técnica9”, assim, a realidade científica é 

construída.  

A realidade científica é construída, esta afirmação nos leva a um 

encadeamento lógico em que a realidade em construção funda-se no 

presente do seu desconhecimento, no não-objeto, na inexistência de um 

observador, na inexatidão das certezas, na inexistência da relação sujeito-

objeto; nada está dado à observação, é impossível afirmar a existência de 

algo na realidade que possa ser apreendido; enfim, se rompe com a 

individualidade10 do pensamento.  O rompimento da relação sujeito-objeto 

                                                           
9BULCÃO, Marly.  Pedagogia da razão ,  pedagogia da imaginação,  2004,  p .  38.  
10 BARBOSA, Elyana .  O cienti sta  e  a  “Comunidade cientí f ica” em Gaston Bachelard  In  
Revis ta  f i losó f ica Brasi lei ra ,  2005,  p .  156.  “O saber  individua l  é  uma utopia;  assim,  
nenhum ind ivíduo sozinho pode fazer  c iência .  A c iênc ia  é  uma tare fa  do suje i to  que  
faz par te  de uma cul tura c ient í f ica,  contudo,  para fazer  par te  des ta  cul tura ,  deve-se 
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aponta para o distanciamento do homem para com a realidade do mundo 

macrocósmico e a aproximação do mundo microcósmico.  

O novo mundo científico microscópico realiza-se através de 

fenômenos criados pelo cientista, nada se apresenta ao homem neste 

mundo, é necessário o instrumental matemático criador de fenômenos. O 

mundo está aberto em perpétuo devir; não há mais a segurança que tinham 

as antigas ciências em estabelecer a relação causa-efeito quanto a 

fenômenos observáveis e repetitivos.  

O mundo da microfísica nos mostra que nada nos é dado de modo 

puro; em oposição ao que antes era considerada como pura realidade e puro 

pensamento; esta nova física trás consigo novas concepções como, 

fenômenos, corpúsculo, onda, energia e movimento, que são desconhecidos 

e não representam as nossas coisas porque11 “interpretamos mal no plano de 

nosso hábito psicológico”. Esse mal interpretar é um entrave que têm sua 

origem na pedagogia que sempre dirigiu os estudantes no empirismo, neste, 

“o pensamento vai do fenômeno mal observado à experiência malfeita12”, 

afirma Bachelard, ou ainda, o ensino sempre mostrou um único caminho, o 

caminho do mundo concreto no qual a relevância estava no método 

experimental,  e nele,  pesar e medir são as instâncias mais importantes, bem 

com renegar o pensamento abstrato.   

Enquanto no mundo empírico as coisas são exploradas, no mundo 

microfísico13 “as coisas são pretextos para o pensamento”. Havendo duas 

maneiras distintas de entender a realidade, — o antigo espirito explora e o 

novo espirito pensa —, não há elo entre elas, pois que se reformula o 

pensamento epistemológico estabelecendo a diferença entre esses espíritos,  

e inicia-se paralelamente à ciência relativista uma nova epistemologia;  a 

epistemologia da incerteza, da ruptura, do indeterminismo e da 

descontinuidade.   

                                                                                                                                                                                
chegar  ao abs trato ,  no qua l  o  esp ír i to  se  desl iga  da experiênc ia  imediata  e  procura  
superar  os obs táculos ep is temológicos”.  
11BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  12.  
12 Ib idem,  p .  12.  
13Ibidem,  p .  12.  
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Se a nova realidade que se apresenta deve ser pensada, logicamente 

está em nós e fora de nós, portanto, nesta relação, o mais importante 

incialmente, é entender como passar de um processo, onde a realidade num 

certo sentido é o facilitador do conhecimento, por nos permitir observar de 

forma clara a realidade do mundo, para um momento no qual nada a nós se 

apresenta; contudo, o homem tem que buscar em si mesmo a construção 

desse real a partir da sua inconstância. Nesta linha de raciocínio Bachelard 

explica que devemos resistir a qualquer fato que obstaculize o 

pensamento14,  “o espirito científico deve formar-se contra a natureza, 

contra o que é, em nós e fora de nós, o impulso e a instrução da natureza,  

contra a aprendizagem natural, contra o fato diverso. O espirito científico 

deve formar-se, reformando-se”.  

Logicamente Bachelard está apontado para a dinamicidade do 

pensamento, ao mesmo tempo em que recusa a inércia do pensamento pela 

opinião sensível, pelos pressupostos substancialistas, pelo dado imediato e 

pela generalização do pensamento.  Estes são obstáculos epistemológicos  

que devem ser depurados dando abertura ao novo espiri to científico.  

Realçamos, porém, que a natureza desses obstáculos é cognitiva, está no 

próprio conhecimento e não fora dele.  

Pensar mal ou não pensar é condição imputada à opinião por 

Bachelard; tudo deve ser formulado de forma clara; portanto, o obstáculo 

da opinião deve ser ultrapassado. A reforma do saber está em15 “reconhecer 

que tudo é construído”, o que é totalmente diferente da doutrina aristotélica 

do geral. As implicações psicológicas que obstaculizam a atividade do 

conhecimento pelo cientista, devem ser analisadas da mesma forma que a 

questão dos métodos utilizados.   

No entanto, Bachelard sabe que todas as depurações que pleiteia não 

se farão de um momento ao outro, porque16 “[.. .]  diante do mistério do real, 

a alma não pode, por decreto, tornar-se ingênua. [ . . .]  diante do real, aquilo 

                                                           
14BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espiri to  Cient í f ico ,  p .  23.  
15Ibidem ,  p .  19.  
16Ibidem ,  p .  18.  
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que cremos saber com clareza ofusca o que devemos saber”.  Enfim, há 

sempre resquícios do homem velho  no homem novo ,  pensar a ingenuidade 

do saber é utopia, mas, contudo, aceder à ciência é rejuvenescer 

espiritualmente no tanto que se contradiz ao passado17.   

Certamente, contradizer os métodos e opiniões do passado é a 

objetividade do conhecimento bachelardiano, como diz Pierre Quillet18:  

 

[ . . .]  são art igos de fé insustentáveis de origens diversas .  
Aristotélica:  que só existe ciência do geral .  Cartesiana:  
simplicidade da verdade. Kantiana:  só existe ciência do 
fenômeno (da aparência sensível) .  Posit ivista:  o 
determinismo absoluto.  

 

Tais métodos se tornam inadequados à objetividade da ciência 

contemporânea pela evidência que demonstra em afirmar, ou a verdade do 

sujeito ou a verdade da realidade, sempre baseada numa relação dicotômica 

de razão e realidade, motivo pelo qual, o hábito se instala nos 

procedimentos continuístas dessas metodologias tornando-as infecundas. O 

caráter continuísta do método exaure todas as possibil idades de progressão 

porque permanece sobre o antigo; não há novidade a descobrir. O método 

bachelardiano recusa o hábito, ou ainda, seu método é a “antítese do 

hábito”, em verdade “é sempre um ponto de vista sobre o real19”. É um 

método que se si tua no próprio ato cognoscente concomitante à 

mutabilidade dos objetos; portanto, mostra-se como um método fecundo à 

medida que se refaz continuamente.   

 A função da ciência no antigo espirito científico era captar a 

realidade para reproduzi-la de maneira mais fiel possível,  a dicotomia 

razão-realidade predominava com sua imutabilidade e, a individualidade de 

                                                           
17 BULCÃO, Mar ly.  Pedagogia da razão,  pedagogia da imaginação ,  2004,  p .  28 “Na 
concepção do antigo esp ír i to  cien t í f ico ,  a  razão era  pensada como substância ,  
const i tuindo-se como a lgo fechado.  A real idade era  vista  como coisa fechada e  acabada.  
[ . . . ]  Razão e  rea l ,  para Bachelard ,  são do is aspectos de uma mesma prá t ica”  
18QUILLET, Pierre .  Introdução ao pensamento de  Bachelard,  1977,  p .  31 .  
19BULCÃO, Marly.  Pedagogia da razão ,  pedagogia da imaginação,  2004,  p .  40.  
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cada uma dessas ciências se configura como20 “um anacronismo”. Já, o 

novo espírito científico prima pelo diálogo, não se individualiza para não 

estagnar.  A necessidade da comunhão com os saberes é a necessidade 

dinâmica, e por isso estabelece um diálogo entre o racionalismo e o 

empirismo como explica Bulcão21:   

 

Se pudéssemos traduzir  f i losoficamente o duplo 
movimento que atualmente anima o pensamento 
científ ico, aperceberíamos que a al ternância do a priori  e 
do a posteriori  é obrigatória e  que no pensamento 
científ ico empirismo e racionalismo estão l igados por um 
estranho laço, tão forte como o que une o prazer à dor.   

 

Quando Bachelard fala sobre a individualidade na ciência está 

colocando a impossibilidade de uma ciência evoluir somente com seus 

pressupostos, diz  então,  que na nova ciência se não houver o diálogo entre 

os saberes que compõem a cidadela científica, não haverá evolução do 

conhecimento.  O empirismo e o realismo compõem uma polaridade 

epistemológica onde cada extremo é complementar do outro; a unidade do 

saber promove a pluralidade do conhecimento. Essa polaridade fará com 

que se estabeleça entre os cientistas um diálogo que discuta, recuse e 

problematize todas as possibil idades dos fenômenos na criação científica.  

Isso não significa,  porém, considerar o diálogo e as discussões como 

possibilidade de sistematizar o saber, mas,  de promover a disjunção entre 

os saberes, de polemizá-los.    

O real só pode ser  pensando enquanto real construído porque o real 

é sempre racional, “o real é sempre produto de um processo de objetivação. 

Só é possível falar em objeto construído [.. .]  o método vem ser a mediação 

entre o pensamento e a realidade22”. Destarte, o método que aproximará o 

                                                           
20BACHELARD,  Gaston .  O Mater ial i smo Raciona l ,  p .  11.  
21BULCÃO, Marly.  Pedagogia da razão ,  pedagogia da imaginação,  2004,  p .  29.  
22BARBOSA,  Elyana.  Gaston Bachelard:  precursor  de uma nova ep istemologia  In Para  
ler Bachelard,  2010,  p .  93.  
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pensamento da realidade ao mesmo tempo em que depura os obstáculos 

implícitos ao pensamento é o método dialético.    

Vemos, portanto, que no mundo microscópico da relatividade o 

sentido da sintaxe do infinitamente pequeno inverte-se, o exercício de 

isolamento do átomo não demonstrará maior conhecimento, porque o 

infinitamente pequeno fulgura com uma intensidade maior de irradiação de 

energia. A inversão está exatamente quando se valoriza a irradiação da 

energia que será o meio de análise, ao invés de buscar no átomo, o fim em 

si mesmo da irradiação.  

Bachelard aponta o sentido da inversão no qual o foco não recai  

mais sobre um único objeto,  mas para o curso da organização racional em 

virtude de o real se desindividualizar23 “indo para as profundezas da física 

infinitesimal”. O objeto, não pertencendo mais ao mundo real ordinário,  

mas ao mundo da microfísica, nele, perde sua substância,  e a realidade, 

com suas propriedades,  passa a estar acima da realidade comum, ou seja,  

está na relação, sendo assim racionalizada, motivo que a torna cada vez 

mais complexa.  

As antigas ciências eram limitadas em lidar com a fugacidade dos 

fenômenos e relegava-os ao segundo plano; suas hipóteses eram 

organizações esquemáticas; o pensamento linear circunscrevia a realidade 

em função do objeto e a hipótese na relação entre objetos. A ciência 

atômica certamente exclui esse convencionalismo dando um perfi l dinâmico 

à questão científica24,  “agora os objetos é que são representados por 

metáforas, e é sua organização que representa a realidade”. A hipótese, que 

antes estava na relação entre objetos, passa a ser o próprio fenômeno que 

por sua fugacidade, conclama a incerteza e o provisório. Logo, a reflexão 

acerca do fenômeno será uma pesquisa de ordem orgânica e uma 

experiência de ordem racional, por isso,  devemos desconfiar do a priori que 

o dado imediato quer nos fornecer.   

                                                           
23BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  13.  
24Ibidem ,  p .  13.  
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A mudança de perspectiva da ciência muda também o método, a 

ciência passa a ser construída matematicamente, conforme explica o 

filósofo francês25,  

 

É a fórmula matemática que lhe dará uma forma, é pelo 
vinculo matemático que se coordenarão em uma  unidade 
os termos confusos no fenômeno imediato. [ . . .]  Os 
vínculos matemáticos não seguem de modo algum as  
l igações que poderiam aparecer na l igação primeira. Eles  
seguem a tr i lha de uma coordenação numênica, são  
objetos de um pensamento coordenado antes  de ser objeto 
de uma verificação experimental .  

 

Importa entender essa mudança de estatuto científico uma vez que o 

novo estatuto é irrevogável porque a experimentação cede lugar ao 

racionalismo científico. A macrofísica que agia primeiro a part ir da 

observação, localizando o objeto para depois reduzi-lo a fórmula 

matemática, ganha outro importante sentido, como afirma Bachelard; é 

preciso reduzir o que não se vê àquilo que não se vê, ou seja, a intuição 

intelectual ganha o lugar antes exercido pela intuição sensível.  

A epistemologia bachelardiana é uma nova revolução copernicana 

no momento em que o método fenomenólogo surge trazendo não só o 

racionalismo científico no qual o objeto não pertence mais ao mundo da 

ocularidade, mas, também, a racionalização pela instrumentalização 

matemática na qual o átomo ganha uma nova condição de sobre-objeto26 ou 

ultra-objeto, um objeto precedido de teorias.  Segundo Bachelard, à nova 

concepção de objeto deve acompanhar um novo racionalismo27,  um 

                                                           
25Ibidem ,  p .  14.  
26 BULCÃO, Mar ly.  Pedagogia da razão,  pedagogia da imaginação ,  2204,  p .  23.  Gaston 
Bachelard  propõe  o  te rmo “sobre-objeto  para  designar  o  resul tado  de laboriosas 
elaborações técnicas e  racionais que resul tam do processo cientí f ico  de construção,  
processo este  que cr ia  seu próprio  obje to”.  
27

 DAGOGNET, Franço is.  Bachelard ,  1965,  p ,  49.  “[ . . . ]  Bache lard  inst i tu i  um 
<<Raciona li smo da aber tura>> [ . . . ] .  o  abandono  de uma razão  exp licat iva,  em favor  de 
uma razão sintét ica,  suscept ível  de conversões ou de mutações”  
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racionalismo mais apurado, mais preciso em sua execução, e que deve estar 

na mesma realidade do sobre-objeto.   

Esse novo racionalismo é denominado de conhecimento surracional  

por não se estabelecer no mundo comum da observação e da sensibilidade,  

mas acima deste, como explica28:  

 

O conhecimento coerente é um produto,  não da razão 
arquitetônica, mas sim da razão polemica.   Através das  
suas dialét icas e das suas cri t icas,  o ultra-racionalismo 
determina de certo modo um ultra-objeto. O ultra-objeto 
é o resultado de uma objetivação cri t ica,  de uma 
objetividade que apenas retém do objeto aquilo que 
cri t icou. [ . . .]  O átomo é um tipo perfeito de ultra-objeto. 
Nas suas relações com as imagens, o ultra-objeto é muito 
exatamente uma não-imagem. As intuições são muito 
uteis:  servem para ser destruídas.  Ao dest ruir  as suas 
imagens primeiras,  o pensamento científ ico descobre as 
suas leis orgânicas.  Revela-se o número dialet izando um 
a um todos os princípios do fenômeno.  

 

A contradição é expressa por um saber que constrói seu 

conhecimento ao tempo em que o conhecimento já estabelecido, promove 

na filosofia da ciência, uma abertura necessária para dialetizar essa 

contradição, retificando os erros encontrados numa determinada ciência.  

Pedagogicamente, a polêmica é necessária para justificar uma conclusão 

verdadeira; a contradição evidencia sempre o erro primeiro e nunca uma 

verdade primeira, como pensa Bachelard29 “o ser puro é o ser que saiu do 

engano”. 

O caminho do contra, do embate com todas as certezas já 

estabelecidas, é um caminho em que o homem tenta estabelecer uma razão 

universal pela conversão racional onde30 “é o detalhe que dita a lei; a 

exceção tonar-se a regra; o sentido oculto é o sentido claro”.  
                                                           
28BACHELARD,  Gaston.  A Fi loso fia  do não ,  p .  84.  
29BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  79.  
30Ibidem ,  p .  80.  
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Contraditoriamente a toda certeza o ser está em devir para se instruir31;  “os 

vazios do futuro interferem na plenitude das impressões presentes”.  

Entendemos que Bachelard está de fato expondo que qualquer certeza 

deverá ser trocada pela sabedoria que o devir apresenta, pois na 

inconstância do saber, na incerteza daquilo que será construído, habita o 

verdadeiro saber,  um saber construído sempre em construção32.   

O sentido de contradição no pensamento está diretamente ligado aos 

obstáculos epistemológicos das antigas ciências,  que devem ser depurados 

contribuindo para o entendimento das razões da inércia nas antigas 

ciências. Inerentes ao ato de conhecer estão os obstáculos epistemológicos 

razão de sua contrariedade e necessidade de ret ificação. Deste modo, o 

primeiro obstáculo elencado na epistemologia bachelardiana diz respeito à 

opinião, e contrário a ela, afirma o filósofo que33 “a opinião pensa mal ou 

não pensa”.   

O espirito científico não se coaduna com a opinião imediatista pela 

fal ta do questionamento, que, em seu exercício, media a reflexão depurando 

as fantasias, as sombras irreais que imperam no subjetivismo. 

Sequencialmente temos a generalização do conhecimento em suas 

afirmações,  por exemplo, “como fundamento da mecânica clássica:  todos os 

corpos caem; como fundamento da óptica: todos os corpos luminosos se 

propagam em linha reta34”.  A denominação de “todos” impede que algum 

seja a exceção, “todos” sabem exatamente o contrário daquilo que alguém 

sabe. 

 A generalização coloca como verdades primeiras alguns postulados 

como fez a biologia do século XVIII sobre o conceito de coagulação, “este 

conceito servia para designar as transformações de estado ocorridas com o 

                                                           
31Ibidem ,  p .  80.  
32 JAPIASSU, Hi l ton.  Bachelard  e  a  pedagogia das ciências  In Revis ta  f i losó f ica 
Brasi le ira  ,  2005,  p .45-46.  “Não há razão invar iante  e  una.  Seu único repouso é  o  do 
movimento.  Trata -se de uma razão que sempre tenta  desaprender  muito  do que  
aprendeu”  
33BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  18.  
34Ibidem ,  p .  70.  
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leite, a gordura, o sangue e até fenômenos de congelamento da água35”. A 

generalização esclarece algum pensamento, ou ao contrário, nos faz seguir 

a outros pensamentos sem conclusão alguma porque nos coloca no sentido 

da mesmice, impedindo que se perceba a diferença entre os pensamentos em 

virtude de enfatizar a verdade em cada conceituação.  

A universalização dos conceitos permite que o geral sobreponha-se 

ao part icular, nos mostrando, também, que há uma linguagem própria a 

cada estudo e a cada época, enfraquecendo o conhecimento posterior. Por 

conseguinte, considerando a utilização de uma mesma linguagem em novos 

estudos e conceitos não estaremos evoluindo, mas andando em círculo.  

Para explicitar melhor isso retomamos o conceito de coagulação.  

A biologia conceitua a coagulação do sangue como o processo 

fisiológico que leva à formação de redes de filamentos de fibrina;  em 

seguida o mesmo conceito de coagulação é utilizado para o congelamento, 

que é a solidificação através da baixa temperatura; enfim, vemos, portanto, 

que um mesmo conceito é aplicado de maneira geral embora seja realizado 

de maneira distinta. Em razão desta ambiguidade a l inguagem é concebida 

como um fator preocupante na cristalização do conhecimento.   

 A seguir temos o substancialismo obstaculizando o conhecimento à 

medida que adjetiva a substância tornando-a polimorfa, isto é, “a ideia 

substancialista quase sempre é i lustrada por uma simples continência. É 

preciso que algo contenha e que a qualidade profunda esteja contida36”. A 

falta de sensibilidade na apreensão da substância como um todo, faz com 

que se permaneça no entorno dessa substância, nas formas adjetivas que 

acrescentam os mais diversos sentidos,  bem como, os sentidos opostos,  

culminando assim, na descaracterização dessa substância, pois o foco está 

na diversidade que nada representa.  

Na mesma linha de raciocínio temos a dificuldade dos adjetivos 

atribuídos a um substantivo, como na medicina do século XVIII onde os 

                                                           
35BULCÃO, Mar ly.  O rac ional ismo da ciênc ia  contemporânea:  uma análise  da  
epistemolog ia de  Gaston  Bachelard ,  2009,  p .  62 .  
36BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  123.  
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relatos evidenciam o excesso de adjetivações37,  por exemplo, o enxofre 

dourado é,  hepático, mesentérico, expectorante e antídoto.  

Enfim, ao adjetivar uma substância incorre-se no erro de 

descaracterizá-la invertendo o foco da substância para suas qualidades, e a 

substância se perde neste contexto. Na mesma linha de raciocínio, mas com 

ações inversas, ou seja, a necessidade de substantivação das qualidades, 

transformando as qualidades metafóricas em essenciais38,  por exemplo, 

considerar a água fluida e suave, é uma metáfora que terá sua perpetuação 

em outras metáforas, ou seja, qualquer líquido com as características 

semelhantes à água com transparência e leveza nos remeterá à água descri ta 

acima.  

Dentre os obstáculos39 demonstrados acima, os mais importantes 

ressaltados por Bachelard dizem respeito ao racionalismo e ao empirismo; 

em ambos a generalização é preponderante, primeiro na racionalização e a 

seguir na experiência. Enquanto a invenção conceitual  que gera a 

universalização dos conceitos tem sua problemática no intelecto, posto que 

a subjetividade gere imagens das apreensões realizadas na realidade, o 

pensamento dialético contrário a isso,  recusará de qualquer forma a 

conceituação passiva e inerte que encobre a identidade e a simplicidade 

falsa.  

A dialética40 bachelardiana não é o movimento de ir e vir no 

pensamento, é exatamente oposto, ela vai de encontro ao contraditório no 

                                                           
37BULCÃO, Mar ly.  O rac ional ismo da ciênc ia  contemporânea:  uma análise  da  
epistemolog ia de  Gaston  Bachelard,  2009,  p .  65 .  
38BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  137.  
39  Os  obstáculos epistemológicos  são d iversos inviabi l izando separá- los e  in terpretá - los 
com exp lica Mar ly Bulcão,  “[ . . . ]  a lém d isso,  não  está  mui to  c laro  se  o  seu sent ido é  
es tr i tamente ep istemológico ou se chega a  ser  pedagógico.  Daí  a  diversidade de  
in terpretações” .  (BULCÃO, Mar ly.  O rac ional ismo da c iênc ia  con temporânea:  uma 
análise  da epistemologia de Gaston  Bachelard,  2009,  p .  72.)  
40.   Marly Bulcão identi f ica t rês sent idos do termo dialé t ica :  “[ . . . ]  a  d ialét ica t raduz o  
embate de ideias ou de argumentos.  O exemplo mais carac ter í s t ico  é  quando Bachelard  
se  re fere  a  d ia lé t ica vivida  pela  “cidade c ientí f ica”,  a   f im de most rar  que o  
racional ismo é resul tado da confluênc ia   de ideias opostas.  Outro  sentido [ . . . ]  no 
emprego do termo é o  de cooperação entre  os polos.  [ . . . ]  quando Bachelard  fa la   das 
t rocas rec íprocas  entre  razão e  exper iênc ia .   [ . . . ]  outro ,  quando  identi f ica o  movimento 
dialét ico à  at iv idade de negação  e  ret i ficação  dos  concei tos  fundamenta is  da  teor ia  
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processo do conhecimento. Ao inicio do processo cognitivo a dialética se 

põe em vigília e age deformando todos os conceitos primeiros que 

perturbam o conhecimento, e também, mediando as trocas mútuas ou 

complementares.   

Este dinamismo intelectual dialético não saberia sobreviver ao 

andamento linear do pensamento,  ao assentimento dos erros e 

concordâncias simplistas de cada ciência.  Ele tem precisamente a função de 

estabelecer a contradição em cada saber polarizado ou então a função de 

realçar sua imprecisão41,  “[. . .]  nenhuma precisão é claramente definida sem 

a história da imprecisão primeira”. O movimento sinuoso entre os extremos 

da polarização da ciência aprofundaria o mundo permitindo uma 

investigação aproximativa “de uma apreensão numenal42 das coisas43”. 

Considerados o racionalismo e o empirismo como os mais importantes 

portadores de obstáculos epistemológicos frente à objetividade da ciência, 

veremos com mais detalhes a que impedimento se refere Bachelard.  

Em A Experiência do Espaço na Física Contemporânea (p. 57) ,  

Bachelard esclarece que “a fonte primeira da objetividade não é o objeto, é 

o método objetivo; não é o conteúdo, é o continente; não é o termo final da 

aproximação, é o método de aproximação”. Lembramos, aqui, que 

Bachelard está no âmbito do mundo microfísico e, assim, lidando com outra 

linha de aplicação do matematismo; portanto, para refutar os obstáculos do 

racionalismo e do empirismo é necessário falar sobre o operador44 

                                                                                                                                                                                
anter ior”.  (BULCÃO, Marly.  Mater ial ismo,  dialét ica e  t raba lho:  uma perspec t iva 
Original  In Revista  Fi losóf ica Brasi le i ra ,  1993,  p .  68)   
41BACHELARD,  Gaston.  A Fi loso fia  do não ,  p .  43.  
42BULCÃO, Mar ly.  O rac ional ismo da ciênc ia  contemporânea:  uma análise  da  
epistemolog ia de Gaston Bachelard,  2009,  p .  104.  “[ . . . ]  Noumeno  para  Bachelard  
signi fica obje to  construído pe la  razão  c ient í fica que não tem or igem na  exper iência  
embora es teja  vol tado para ap l icação”.   
43WUNENBURGER, Jean-Jacques.  Bachelard  e  a  sedução d ialét ica  In Para ler  
Bachelard,  2010,  p .  44  
44HYPPOLITE, Jean.  Gaston Bachelard  o  e l  romanticismo de la  in te l igência  In 
Introducción a  Bachelard,  1973 ,  p .  35.  “[ . . . ]  E l  centro  del  problema es cier tamente e l  
papel  fecundante  del  operador  matemát ico :  “Con el  infini to  comieza la  verdadera  
matemát ica”,  escr ibió   jean Cavail lès.  [ . . . ]  La matemática no t iene objeto  — la  
objet ividad es la  f í sica —, no es un lenguaje  segundo al  que luego se t raducir ían — la  
matemát ica ,  con e l  infini to  que impl ica,  es siempre un futuro,  nunca un pasado [ . . . ]” .  
Cf:  BULCÃO, Mar ly.  O rac ional ismo da ciência  contemporânea:  uma análise  da 
epistemolog ia de Gaston Bachelard,  2009 ,  p .108.  “Uma noção  fundamental  no 
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matemático da física relativista. No mundo da microfísica não existe nem 

trajetória e nem ponto, no entanto, o termo órbita é enunciado; neste 

sentido, as órbitas dos átomos são ligações esquemáticas realizadas por 

operadores matemáticos.  

A distinção de realidade entre a ciência moderna e contemporânea 

está em que na primeira, a realidade existente é entendida como una e 

absoluta; na segunda, essa mesma realidade é obscura, vaga e ilusória; nada 

há nela que represente de fato a realidade. O racionalismo que pensava esta 

realidade vaga e ilusória realizava-se pela expressão das fórmulas 

matemáticas sem a necessidade de reflexão sobre a funcionalidade da 

realidade, a matemática tinha somente a função de representação dos 

fenômenos passiveis de observação.  

A nova epistemologia bachelardiana se encontra frente a dois pontos 

de avaliação sobre a ciência moderna, quais sejam, o simbolismo 

matemático e o realismo filosófico, como mostramos no parágrafo anterior. 

Defendendo então Bachelard a linha de raciocínio da nova epistemologia 

que acompanha a ciência contemporânea e, portanto, suas modificações; 

argumenta demonstrando que, se a realidade pensada pela modernidade era 

vaga e ilusória; assim o era em virtude da necessidade de ultrapassar o 

meramente aparente e representativo, que se mostrava como fundamento do 

verdadeiro real. E ainda, que estando em um novo momento científico 

certamente um novo instrumento deveria interagir com a realidade, senão 

para demonstrá-la,  então para apresentar possibilidades outras de sua 

interação.  

Enfim, refutando o simbolismo matemático diz o filósofo que 

associar símbolos não caracteriza fórmulas significativas, mas, antes,  

associar operadores matemáticos transforma45 “a linguagem em palavras 

                                                                                                                                                                                
pensamento de Bachelard  é  a  noção de operador ,  que vem, mais uma vez,  re forçar  o  
papel  da matemática na ciênc ia  contemporânea.  [ . . . ]  Por  operador ,  compreendemos uma 
fórmula Matemát ica que tem capacidade de operar  sobre funções ou sobre fórmulas ,  
obtendo,  assim,  equações ap licáve is aos fenômenos.  Apesar  de ser  uma noção  
fundamental  no pensamento bachelardiano ,  não  há nenhum momento em que Bachelard  
def ina com c lareza esta  noção”.  
45BACHELARD,  Gaston.  A experiênc ia  do espaço  na f í s ica con temporânea ,  p .  63.  
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vivas, frases pensadas, frases pensantes” e que “[. . .]  nunca o valor indutivo 

da matemática foi tão grande na constituição da mecânica ondulatória”, ao 

mesmo tempo respondia ao realismo filosófico afirmando que a matemática 

na mecânica quântica demonstrava uma coerência abstrata, ultrapassando, 

assim, o real simplesmente observado.  

Logo, aceder ao real  no plano do possível46 “ultrapassa a 

experiência efetiva da coerência, nos entrega o compossível”.  

Efetivamente,  a importância da física-matemática47 por seu caráter 

inventivo está em superar tanto a representação simbólica do matematismo 

moderno, como as experiências do realismo filosófico.  

A revolução da microfísica nos mostra a inversão do processo no 

qual, antes, o espiri to retirava do concreto o abstrato; agora, o espírito  

científico tem habilidade para formar diretamente o abstrato. Na 

microfísica a experiência está entre dois teoremas contrariando o que na 

antiga ciência se expressava como uma hipótese entre duas experiências; o 

abstrato na microfísica impera, ou ainda,  a experiência48 “começa por uma 

ideia e termina num problema. [ .. .]  Acredita-se que o fenômeno não 

demonstra nada, ou que demonstra mal, enquanto não for sensibilizado 

matematicamente”.   

                                                           
46Ibidem ,  p .  64.  
47BACHELARD, Gaston.  Estudos ,  p .  16.  “[ . . . ]  Para es ta  tare fa ,  já  não se t rata  de,  como  
se cos tumava repe tir  no século  XIX,  t raduz ir  em l inguagem matemática os fa tos  
t raz idos  pela  exper iência .  Tra ta -se ao contrár io ,  de expressar  na  l inguagem da 
experiência  comum uma real idade profunda que tem um sentido matemát ico antes de ter  
um s igni f icado  fenomenal .  Por  exemplo,  o  átomo construído  pe los  matemáticos pode ser  
chamado o  átomo per fei to .  Mas  e le  não  tem o mesmo pape l  ep istemológico que  tem o  
concei to  de gás per fe i to .  De fato ,  o  gás per fei to  é  uma abstração real izada que traduz a  
reunião  de um numero  mínimo de var iáve is  fenomenológicas  em grande  esca la ;  e le  
desempenha  o  papel  de pr imeiro  termo de uma sér ie  de aproximações;  para ut i l izá -lo ,  é  
preciso  complicá-lo .  Ao  cont rár io ,  o átomo per fei to ,  é  mais complicado que o  átomo 
considerado  em sua reação  energét ica  no momento em que e le  apresenta  t raço 
experimental  de sua  existência .  Ao construi r  esse  ser  matemát ico,  tenta -se  não esquecer  
nenhuma var iável ,  por  menor  que seja  o  jogo;  tenta -se a tr ibuir -lhe todo o  possíve l ,  
enf im,  quer -se dar  a  sé r ie  inteira  sem preocupações com aproximações prá t icas.  Para 
ut i l izá -lo ,  e le  será  s impli f icado .  Nossa experiência  em microf ísica é  sempre uma 
matemát ica  mut i lada.  No inf ini tamente  pequeno,  as propr iedades numênicas  são mais  
numerosas  que as propriedades fenomenais”.   
48Ibidem ,  p .  15.   
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A sensibilização matemática permite a retificação dos erros que se 

apresentam e esses erros são positivos porque nos conduzem à objetividade,  

nos conduzem ao conhecimento do real,  que por sua vez é uma tarefa de 

aproximação metodológica, aquela que cerca rigorosamente o objeto49,  “a 

aproximação se realiza em dois momentos; primeiro localiza-se o objeto e 

depois se atinge a fase discursiva sobre o objeto que conclui em 

objetividade”, o segundo momento é o discursivo50,  que acontece pela 

racionalização e pelas técnicas.  

Resulta, então, que a discursividade objetiva nega a existência de 

causas determinantes na realidade microfísica; contudo, pode-se pensar 

num determinismo instrumental sem cadeia causal em virtude da 

inexistência de sucessão fenomênica observável como acontecia com a 

física do século XVIII.  O determinismo instrumental é o próprio método 

como instrumento que tem a função de gerar os fenômenos através da 

matematização física na ciência microfísica.  A essa função técnica 

geradora de fenômenos Bachelard denomina de fenomenotécnica51,  que é 

tanto a geradora como a própria teoria, e, que se distingue da 

fenomenologia porque esta tem como função descobrir os fenômenos.  

 

 

                                                           
49BULCÃO, Mar ly.  O rac ional ismo da ciênc ia  contemporânea:  Uma análise  da  
epistemolog ia  de Gaston Bachelard ,  2009,  p .95 .  
50BACHELARD, Gaston.  O Novo Espíri to  Cientí f ico ,  p .  18.  “[ . . . ]  não se pode chegar  à  
objet ividade senão expondo de uma maneira  discurs iva e  deta lhada  um método de  
objet ivação”.  
51 HYPPOLITE, Jean.  Gaston Bachelard  o  e l  romant ic ismo de  la  intel igênc ia  In 
Introducción a  Bachelard,  1973,  p .  39.  “Bachelard  opone a  la  fenomenologia,  que  
descubrelos fenómenos,  la  fenomenotecnica,  que  los ins taura”.  Cf.  O Direi to  de Sonhar ,  
p .  v i i i ,  d iz  José Amér ico Mot ta  Pessanha  “A fenomenotécnica é  mais que  desocul tação  
real izada por  um olhar  fenomenológico atentí ssimo: porque tecné ,  é  também,  
comprometimento do corpo com a concre tude das coisas,  comprometimento da mão que,  
manipulando,  responde  às provocações do mundo.  É demiurgia  cient í f ica”.  Cf .  
BARBOSA, ELYANA. Gaston Bachelard:  precursor  de uma nova ep istemologia In Para  
ler Gaston Bachelard c iênc ia  e  arte ,  2010,  p .89.  “O conce ito  de fenomenotécnica em 
Gaston Bachelard  torna-se mediador  ente  natureza e  cul tura .  O fenômeno na tura l  não 
mais se  apresenta  como aquele  que pode ser  observado pe los sent idos,  mas  esse 
fenômeno é produto  de  apare lhos [ . . . ]  os e lementos inf ini tesimais,  que só  podem ser  
vis tos através de aparelhos,  têm uma função  que não pode ser  comparada à  dos  
fenômenos naturais  observados;  a  sua lógica e  o  seu func ionamento d i ferem 
comple tamente  um do out ro ,  d i f icul tando a  general ização [ . . . ]” .  
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1.2.  A reformulação do pensamento sobre o saber e a prática científica 

 

A transformação por que passou a ciência e o mundo no inicio do 

século XX suscitou em todas as áreas do saber a importante preocupação 

sobre como pensar cientificamente a nova ciência e sua experiência, como 

já vimos anteriormente. Do que vimos até aqui fica latente a incerteza de 

que caminho seguir;  todas as mudanças que fugiam ao pensamento lógico 

estavam acontecendo; o tempo precisou inverter-se em descontinuidade, o 

racionalismo e o empirismo com suas verdades estavam abaladas, a 

matemática tida como instrumento descri tivo transforma-se em instrumento 

construtivo.  

Assim, reside então na base dessas transformações uma raiz 

metafísica proporcional ao momento vigente da filosofia da ciência; um 

fato importante diz respeito à inaplicabilidade de uma metafísica a 

filosofias posteriores, ou seja, havia uma fronteira metafísica entre as 

ciências. Exatamente em razão disto Bachelard estabeleceu uma linha de 

estudo para demonstrar a necessidade de uma metafísica especifica em sua 

epistemologia.   

Seu estudo se divide52 em três estados53 do espírito:  o estado 

concreto, o estado concreto-abstrato e o estado abstrato; não obstante esses 

estados, explica o fi lósofo, é importante também pensar os três estados da 

alma dos estudiosos relativos a cada estado.  

Portanto, o primeiro estado contém a seguinte explicação: ele é54 “O 

estado concreto ,  em que o espirito se entretém com as primeiras imagens  

                                                           
52 CESAR, Constança.  Bachelard:  ciência  e  poes ia ,  1989,  p .  18.  “Histor icamente a  
divisão ser ia:  1)  Estado pré-cient í fico — da Ant iguidade Cláss ica até  o  Renascimento e  
o  século  XVIII ;  2)  Estado cientí f ico — fim do século XVIII  ao fim do século XIX; 3)  O 
novo estado cient í fico — a par t i r  do in icio  do século XX, com o aparecimento da teor ia  
da relat ividade [ . . . ]” .   
53 A cr iação desses estados,  segundo os comentadores de Bachelard ,  é  pontuada de cer ta  
i ronia  em re lação ao posi t iv ismo comteano.  (BACHELARD, Gaston.  A Formação do 
Esp ír i to  Cien tí f ico ,  p .  11-12) .  
54BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  11.  
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do fenômeno e se apoia numa literatura filosófica que exalta a natureza 

[.. .]”. O estado concreto é o estado ingênuo, pouco rigoroso, em que o 

espirito se espanta com os fenômenos deduzidos da realidade natural ao 

tempo em que busca uma justificativa para torná-lo instrumental,  ou seja,  

tenta teorizá-los.    

Sequencialmente55,  “o estado concreto-abstrato ,  em que o espirito 

acrescenta à experiência física esquemas geométricos e se apoia numa 

filosofia da simplicidade, [ . . .]  sente-se tanto mais seguro de sua abstração, 

quanto mais claramente essa abstração for representada por uma intuição 

sensível”. Neste estado a matemática já tem a função descritiva das 

experiências físicas,  tal como a descrição dos esquemas geométricos; 

porém, está fechada em dogmatismo, consequentemente, e ao longo do seu 

estado repete sempre as mesmas causas e os mesmos efeitos.   

Por fim, o terceiro e último estado é56 “o estado abstrato ,  em que o 

espirito adota informações voluntariamente subtraídas à intuição do espaço 

real , voluntariamente desligadas da experiência imediata e até em polêmica 

declarada com a realidade primeira,  sempre impura,  sempre informe”. Este 

estado aponta para a necessidade da abstração, mas que às vezes é impedida 

pelos interesses indutivos imperfeitos que a própria razão impõe.  

Neste caso se utiliza a “psicanalise objetiva” para depurar os 

obstáculos que a razão coloca, libertando o espírito em sua tentativa para 

realizar a abstração, não obstante57 “tenha um papel perigoso de 

pensamento,  sem suporte experimental estável”,  ou seja, o perigo está em 

permanecer no âmbito da teorização. Neste estado já percebemos um 

Bachelard preocupado com a questão da teorização porque, em sua 

epistemologia, o pensamento matemático não tinha a função de 

representação, mas de construção.  

 À medida que o conhecimento científico e a filosofia da ciência se 

desenvolvem, demonstra-se que não podemos colocar nenhum dos estados 

como superiores uns aos outros; o conhecimento se dá na exata medida da 

                                                           
55Ibidem ,  p .  11  
56Ibidem ,  p .  12.  
57Ibidem ,  p .  9 .  
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própria realização científica do seu tempo; assim, a cada momento seu 

momento,  a cada história sua história,  a cada metafísica sua ciência, seu 

desenvolvimento, seus dogmas e seus osbstáculos.  

Por esse motivo, Bachelard, mesmo desconsiderando o aspecto 

narrativo da história da filosofia da ciência, considera, também, a 

importância de sua tarefa de mostrar a grandeza do desenvolvimento do 

conhecimento, estabelecendo parâmetros que permitem a análise dos 

obstáculos inerentes ao processo do conhecimento, como também, 

demonstra a evolução e a maturidade da metafisica em seu desenvolvimento 

ao longo do tempo, não obstante ressaltar, que a ciência mostra nesse 

percurso de desenvolvimento uma característica de multiplicidade58 

exercida por uma atividade dialét ica, nunca podendo, então, ser pensada 

como unidade nos modos de pensamento científicos.  

Consideramos que Bachelard está, neste contexto, demonstrando que 

na “cidade científica” a subjetividade se caracteriza como um obstáculo à 

evolução do pensamento e, por isso, é necessário estabelecer uma discussão 

crí tica sobre teorias, sobre os impedimentos criados pelos cientistas e,  

ainda, que para ultrapassá-los é necessário uma intersubjetividade59,  uma 

experiência animada por todos os pensamentos criadores da ciência60, 

                                                           
58 HYPPOLITE, Jean.  Gaston Bachelard  o  e l  romant ic ismo de  la  intel igênc ia  In 
Introducción a  Bachelard,  1973 ,  p .  39.  “[…] Esta  mul t ip l ic idad,  que conduce  a  
especial izaciones en profund idad,  no es una mul t ip lic idad pura,  s ino dialéct ica.  Esto  
signi fica que se  estabelecen re laciones,  pero no  relaciones unívocas que puedan f i jarse  
de una vez para siempre.  La  to tal idade nos es una ideia ,  s ino una  dia léc t ica.  “El  
racional ismo integra l  sólo  podrá ser  una dominacion de las d i ferentes  axiomáticas de  
base”.  Y des ignará a l  raciona li smo como una  act iv idad  dia lect ica,  ya  que  las  diversas 
axiomáticas se  ar t icula rán sí  d ialéct icamente” .  Cf.  CASTELÃO-LAWLESS, Teresa.  
Gaston Bachelard:  dual idades e  s ingular idades  da prát ica cient í f ica e  da imaginação 
poética In  Para ler Bachelard ,  2010 ,  p .  67 .   “[ . . . ]  Bache lard  mostra  que a  unidade  
subjacente aos relatos  posi t ivis tas da ciência  é  apenas parce la  de  uma t ipologia  
f i losófica  da ciência ,  j untamente  com outras  posições ta i s  como o empir icismo,  o  
idea l i smo e o  convenciona li smo.  Todas t iveram um papel  impor tante  no trabalho dos 
cienti stas ,  mas nenhuma pode representar  exc lus ivamente as var iações fi losóf icas e  
psicológicas que o  esp i r i to  a travessa quando engajado na raciona lidade enquanto esta  
se  es tá  fazendo.  Por  i sso ,  a  d iversidade das f i losofias no espect ro  das at i tudes menta is  
necessár ias aos vár ios  t ipos de prat ica c ient í f ica,  e  também em cada estágio  de 
desenvolvimento de cada ciênc ia  par t icular ,  demonstram que não há de todo uma 
unidade quer  nas c iências quer  no espir i to  de cada cient is ta  individua lmente”.   
59 Bachelard  a f irma a necessidade do d iálogo ent re  os cient i s tas,  pois o  método antigo  
no qual ,  o  c ient i sta  t rabalhava  só,  perde sua  val idade frente  ao  novo esp ír i to  c ient i f ico.  
Na c iênc ia  contemporânea o  pensamento  plura l  é  a  fonte  do desenvolvimento c ientí f ico.  
60BACHELARD,  Gaston.  O Racional ismo Aplicado ,  p .65.  
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enfim, “a prova científica precisa do elemento intersubjetivo”, afirma 

categoricamente Bachelard.   

Destarte, a afirmação de Bachelard nos leva a entender a razão da 

impossibilidade de as antigas filosofias entenderem a nova ciência, isto é, a 

peculiaridade de cada uma em seus aspectos psicológicos e fi losóficos.  

Apesar disso todas tem sua importância no processo do desenvolvimento do 

espirito científico; essa é a constatação de Bachelard,  ou seja,  que esses 

saberes tinham uma linearidade em que cada um podia ser entendido por 

outro com base em seus fundamentos, ao passo que a nova ciência não tinha 

precedentes, nem científicos e nem filosóficos na história do conhecimento. 

Efetivamente, é pela falta de precedentes na nova ciência que a 

intersubjetividade ou a socialização entre os cientistas dará sustentação, 

mudança e evolução ao pensamento científico, tornando, desta forma, a 

ciência mais objetiva. 

A dialética,  entendida como o61 “esforço metafísico para perceber o 

ser em nós mesmo”, é uma afirmação feita por Bachelard, que tem como 

linha de pensamento a necessidade de entender a importância da retificação 

calcada na recusa de toda e qualquer afirmação aparente, dicotômica e 

idealista. Seguir na contramão do tempo, da história e do próprio ato de 

pensar confere um caráter ontológico através de um movimento de imersão 

do ser em busca da origem do conhecimento objetivo. 

Entendemos a dialét ica bachelardiana como um caminho de tensão, 

um caminho a ser percorrido que será sempre a atualização do percorrer, ou 

seja, “o percorrendo”, de modo que o il imitado se evidencia na atualização. 

A tensão nos leva a um além do limite que sempre permeou as antigas 

ciências, e consequentemente, as individualizou. O inesgotável é inerente 

ao próprio conhecimento, e enquanto tal  é o fio condutor em que habita a 

tensão da busca do entendimento.  

A dialética bachelardiana, não é o processo comum do ir e vir do 

pensamento, mas ao contrário, é seu próprio fundamento enquanto 

movimento de conhecimento de retorno a si mesmo numa busca inesgotável  

pelo saber. O retorno a si mesmo não significa um retorno à origem como 

                                                           
61BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  86.  
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ponto localizado e inicial,  mas o reinicio de todo re-começo, posto que 

conhecer é continuamente recomeçar.  

É notório que para Bachelard o conhecimento não se realiza a part ir 

da dualidade sujeito-objeto, mas,  antes,  pela interação dialética entre o 

sujeito e o real na produção do conhecimento. Portanto, quando Bachelard 

institui a retificação dos erros do conhecimento está demonstrando que a 

incompletude do conhecimento é de fato a única possibilidade de realizá-lo,  

nunca um conhecimento assertivo62 conferirá garantia do conhecimento.   

A retificação do erro levanta no sujeito a duvida sobre a consciência 

do dado anteriormente concebido ,  nesta l inha de raciocínio, sob uma visão 

mais detalhada, estabelecemos uma l inha de tensão em que o sujeito,  

pensando sobre o próprio conhecimento, nos mostra uma polaridade na qual  

em um polo está o inacabamento do conhecimento e no outro o ser,  e entre 

as polaridades há um momento onde o ser reflexivo toma consciência do 

erro do seu pensamento e,  consequentemente,  o recusa.   

Como se vê, a recusa do erro conscientiza o sujeito de estar sob o 

domínio do indeterminado, ou seja,  o sujeito está numa abertura em que o 

pensamento invoca a liberdade de busca para um novo caminho, um 

caminho retificado no qual o ser liberta-se do mundo empírico. Dito em 

outras palavras, quando a intuição primeira se apresenta completa de 

informações, quando apresenta ao sujeito um dado gratuito e, portanto,  

ilusório, o sujeito toma consciência da real necessidade de uma ação que ao 

mesmo tempo em que se distancia desses erros se aproxima, retificando-os, 

motivo de libertar-se do mundo empírico.  

Bachelard questiona a passividade dos conhecimentos anteriores em 

cuja cultura a assert ividade era a lei; todavia, no processo dialético que 

propõe diz63:  “é o detalhe que dita a lei ; a exceção torna-se a regra; o 

sentido oculto é o sentido claro”. A tomada de consciência do método 

dialético bachelardiano que inverte todo o convencionalismo do 

conhecimento, é por ele mesmo considerado uma “conversão racional”; a 

                                                           
62BACHELARD,  Gaston.  A Dialé t ica da Duração ,  p .  21.   “Uma af irmação [ . . . ]  não tem 
de modo a lgum o pr ivi légio  da p leni tude e  da segurança” .  
63BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  80.  
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historicidade é por inversão adentrada desfazendo-se os nós dos métodos 

científicos, da interpretação continuísta da cultura científica.  

Enfim, a quebra de paradigmas que acontece mediante a dialética 

bachelardiana, mostra que a dinamização do saber diferencia-se em 

contraposição ao olhar voltado para ponto fixo64 dos antigos saberes.  Por 

conseguinte, falar em conversão racional significa não somente mudar o 

método de pesquisa científica, como também, modificar a abordagem do 

pesquisador. Essa mudança reside no fato de o sujeito cognoscente ser 

capaz de mudar e problematizar toda evidência real  que surge no universo 

da pesquisa.   

A nova realidade analisada torna-se mais densa;  o mais real  será o 

mais retificado se afastando das primeiras noções. A concentração do 

cientista no real coloca este como uma promoção do abstrato traduzida na 

relação abstrato-concreto, ou ainda,  a teorização que engloba as 

possibilidades de construção de fenômenos juntamente à sua aplicação 

técnica, realizará a relação teoria-experiência ou relação abstrato-concreto.  

Durante a concentração no real em que ocorre a teorização, o sujeito 

se depara com uma organização racional  se aproximando de tal forma, que 

aos poucos se determina um65 “subjetivismo objetivo”. Bachelard está 

dizendo que, à medida que se depuram os vícios e os obstáculos 

epistemológicos,  se permite meditar sobre o objeto mais puro; ao mesmo 

tempo, esse processo de depuração realiza também no cientista a depuração 

das irregularidades e dos seus vícios intelectuais66,  assim “o sujeito elimina 

suas singularidade e tende a tornar-se um objeto para si mesmo”, ou ainda, 

                                                           
64 Encontramos uma exp l icação detalhada sobre o  ponto f ixo nas pa lavras de Fel íc io  
sobre  a fi rmações  de M. Serres  que d iz :  “[ . . . ]  Serres  aponta a  d i ferença entre  o  
pensamento  cláss ico (do século XVII  ao in icio  do  século  XX) e  o  pensamento  
contemporâneo.  O ponto  f ixo pode  ser  o  ponto o r iginár io  (o  ponto arquimedico  buscado 
por  Descar tes ,  por  exemplo) ,  ou o  ponto  de equi l íbr io  (por  exemplo,  a  ação e  reação das  
forças no s is tema gravi taciona l  newtoniano) ,  o  ponto de apoio transcendenta l  (o  suje i to  
kantiano,  por  exemplo)  ou o  ponto  final  (a  te leologia  do Esp ir i to  Abso luto  hege liano) ,  
ou ainda,  o  ponto único de determinação da mult ip l ic idade concreta  (a  determinação em 
úl t ima ins tânc ia  dos marxis tas)  e tc .”  Cf:  FELICIO, Vera Lúcia .  A imaginação s imbólica  
nos quatro elementos bachelardianos ,  1994,  p .  122.   
65BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  81.  
66BACHELARD,  Gaston.  A Fi loso fia  do não ,  p .  142.  “Para que o  conhecimento tenha  
sua e ficác ia  é  preciso  agora  que o  espir i to  se  t ransforme.  É preciso que  ele  se  
t ransforme nas  suas raízes para poder  ass imi lar  os seus rebentos.  As próprias cond ições  
da unidade da vida do espir i to  impõe uma var iação,  uma mutação profunda.”  
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o sujeito afasta-se do subjetivo dando abertura para a interação67 objetiva 

com o real , e mais,  a eliminação da singularidade acontece por meio de um 

estado de diminuição até encontrar seu próprio limite68.   

Esse processo de objetivação que o ser atravessa não acontece de 

forma precisa, mas demanda uma meditação metafísica exercida sob o curso 

da paciência e da disciplina para69 “esclarecer o ser na perda do ser, numa 

espécie de cogito  negativo, num pensamento que se abstrai”. Enquanto o 

cogito cartesiano opera suas dúvidas de forma geral e universal, o cogito 

negativo opera suas dúvidas na individualidade do pensamento, negando 

todas as possibil idades ilusórias que possam aparecer sobre um objeto 

preciso, isto porque, a investigação científica é orientada pelo pensamento 

teórico que vai  do racional  ao real .  

Convém ressaltar que o caminho metafísico é um caminho de 

renúncia no que privilegia a percepção do ser em nós mesmos; tal  

percepção se faz através da deformação do próprio pensamento em 

detrimento ao proposto conhecimento ilusório que por muito tempo esteve 

em evidência. Desvencilhando-se do conhecimento ilusório,  no qual a busca 

pelo pensamento exato preponderava; a dialética aponta para outra postura 

em que pelo processo de dialetização do pensamento, surgem novas 

verdades rejuvenescendo o pensamento.    

Em face disto, entendemos que a dialética bachelardiana 

correspondente ao movimento descontínuo do saber,  e propõe a 

constituição de um novo pensamento que mostra os problemas revelando os 

obstáculos do próprio pensamento,  ao mesmo tempo em que aponta direções 

futuras, para um devir em que a razão supera a si mesma incessantemente.  

                                                           
67 Esse proced imento é  re latado por  Bachelard  como or topsiquismo que s igni f ica :  “[ . . . ]  
a  apar ição  de um estado de consc iênc ia  tem por  protót ipo o  ato  voluntár io ,  mas os 
es tados de consc iência  podem tomar formas  diversas:  sensação de necessidade,  
percepção do obje to ,  representação do  objeto .  Os  estados  de consciênc ia  são acessíveis  
unicamente  à  introspecção [ . . . ] ” .  Cf.  WINOGRAD, Monah.  Entre  o  corpo e  o  psiquismo:  
a  noção de concomitânc ia  dependente de Freud In Psiquê ,  2004 ,  p .  98.  
68 Entendemos que,  quando Bachelard  a f irma o próprio  l imi te  no processo de imersão  
em que o  ser  encontra  consigo,  onde  nada  há anter ior  ou poster ior  e ,  que permi te  o  
recomeço da  cr iação  do conhec imento,  es tá  a f irmando,  o  re inicio  a  par t i r  do nada,  
conforme relata  em A Dia lét ica da Duração p .  17,  “[ . . . ]  que o  pr ime iro  pensamento 
claro  é  o  nada.” ,  mas esse nada não deve ser  entendido tempora lmente,  porém, tão  
somente como um inicio  inte lectua l  que  é  na  verdade o  recomeço.  
69BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .  84.  
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E, visa também, impulsionar o sujeito cognoscente a manter constantemente 

uma ruptura com o saber estabelecido, instaurando simultaneamente, um 

novo saber.  

A dialética da descontinuidade aponta para o surgimento de um 

novo racionalismo, que por sua vez, lida com um real onde a construção 

dos objetos é a única via possível. O objeto científico70 não aparece mais 

como uma experiência imediata, mas, antes, é fruto da teorização 

matemática e de sua aplicabil idade. Esse processo é denominado pelo 

neologismo de fenomenotécnica, um processo de construção dos fenômenos 

como esclarece Bachelard71:  

 

Na fenomenotécnica nenhum fenômeno aparece 
naturalmente [ . . .] .  Há que construí -lo e ler  seus 
caracteres indiretamente com uma consciência sempre 
desperta da interpretação instrumental  e teórica, sem que 
jamais se divida em pensamento experimental  puro e  
teoria pura.   
 

 

Com esse entendimento, as antigas filosofias só se sustentam em 

seus próprios racionalismos; o novo racionalismo orienta outras bases 

constitutivas de uma nova filosofia.  

 
 

1.3.  Ciência e imaginação 

 

Utilizando as palavras de Gaston Bachelard para descrever sua 

história de conhecimento, dizemos que a ciência e a poesia repousam no 

instante criador, fundamento daquele que percebe o mundo como uma 

novidade, como abertura para a efetivação da dinamicidade do 

conhecimento. O instante em seu poder criador traduziu o conhecimento 

                                                           
70 DAGOGNET, François .  Bachelard .  1965,  p .18.  “O objeto  cient i f ico  nunca é  um 
<<ser>>,  mas uma re lação,  ou seja ,  uma correlação”;  Cf.  QUILLET, Pie rre .  Introdução 
ao pensamento de Bachelard ,  1977,  p .  35,36.  “O objeto  cient í f ico,  como o sent ido das  
palavras indica,  é  f enomênico  ou numênico  segundo seja  percebido  ou pensado” .  
71BACHELARD,  Gaston.  A At ividade rac ional is ta  da f í s ica con temporânea,  p .  3 .  



46 
 

declarado verdadeiro em conhecimento fundado na incerteza do seu próprio 

processo, num choque entre aquilo que há e o que virá.   

Lançar as bases da incerteza num conhecimento que constrói é 

considerar a sutileza residente nas entrel inhas do próprio pensamento, um 

pensamento formador de conceitos e de imagens, um pensamento que 

vivenciou por muito tempo a relação sustentada pela interação homem-

mundo, interação esta de sobrevivência para o mundo do conhecimento, no 

qual o homem podia afirmar o conhecimento, simultaneamente do mundo e 

do seu próprio pensar.  

A perene certeza sobre o conhecimento sofre uma ruptura em sua 

base, quando a natureza, fonte de imagens contribuintes para o pensamento 

científico (quer no âmbito da razão quer no âmbito da experiência) 

transforma-se em obstáculo cognit ivo em detrimento de um novo 

conhecimento que se constrói  através de nova natureza.  

Com efeito, no homem o sonhar e o pensar são duas características 

complementares embora opostas em sua natureza;  neste sentido e de forma 

geral, podemos dizer que ao pensar a ciência pensamos também em imagens 

e palavras, porém, para Bachelard, enquanto o conhecimento tem a 

necessidade pura de conhecer,  o sonho será sua antítese criando a névoa 

que embacia a clareza do pensamento. Como grande lei tor e estudioso das 

diversas áreas do saber, nosso filósofo se encontra com o método 

psicanalí tico de Freud, toma-o emprestado para aplicá-lo no processo de 

objetivação científica, realizando uma limpeza nas barreiras que impedem a 

evolução do pensamento científico.   

Trata-se neste ponto de ret irar a atuação da imaginação, mesmo 

sendo ela parte constitutiva do aparelho psíquico, porque Bachelard 

compreende ser possível um pensamento puro sem a interferência das 

imagens. Segundo o filósofo, a necessidade de psicanalisar o conhecimento 

está na intenção de libertar o pensamento científico da subjetividade 

impregnada na alma do pesquisador,  conduzindo-o ao conhecimento 

objetivo, referência do novo mundo científico.   

Em A Psicanálise do Fogo (p. 34) Bachelard afirma que “só se pode 

estudar o que primeiramente se sonhou”. Neste caso, sonhar seria buscar no 
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esquema psíquico imagens pertinentes àquilo que se quer fundamentar 

como conhecimento. A imagem assim concebida é a antítese do 

conhecimento,  funcionando como a neblina que ilude o entendimento, que 

conduz ao equivoco do pensamento porque permite a má interpretação dos 

fenômenos e,  consequentemente, a má experimentação.   

A nova ciência do século XX tem suas bases no mundo microfísico 

que é regido pela objetividade; nele se inscreve o infinitamente pequeno e, 

obviamente, os instrumentos e a linguagem pertencente às ciências 

antecessoras se tornaram ineficientes.  Consoante ao surgimento do mundo 

microscópico uma nova linguagem emergia, linguagem esta totalmente 

inovadora, pois viabilizava a construção dos objetos de sua própria ciência. 

Os procedimentos anteriores que permitiam a visualização do mundo 

macroscópico, no qual os fenômenos captáveis eram nomeados 

gramaticalmente e descritos pela matemática, passaram a não ser mais 

viáveis ao mundo microscópico.  

Um dos segmentos do conhecimento nas antigas ciências era o 

substancialismo que em certo sentido organizava o mundo traduzindo os 

fenômenos apreendidos pelos sentidos transformando-os em linguagem 

gramatical compreensível e organizadora, uma linguagem72 que enlaçava o 

senso comum no qual só podia se conhecer o que poderia ser dito. Neste 

sentido, seria impensável uma linguagem vazia; conceber uma linguagem 

sem substância seria certamente aceitar somente a nomeação das coisas, 

seria transformar a l inguagem organizadora em linguagem nominativa.  

Por conseguinte, o substancialismo estava relacionado ao realismo 

no que afirmava a realidade concreta dos entes abstratos através dos 

sentidos como, por exemplo, o som, o cheiro etc. , de modo que a tradução 

dos entes abstratos pelos sentidos conferindo a eles a experiência sensível 

no pensamento,  e, portanto, tudo o que pudesse ser experienciado pelos 

sentidos, teria o valor de conhecimento.  Entretanto,  esse modelo obscurece 

o que deveria ser conhecido, por estar focado na demonstração dos 

sentidos.  
                                                           
72

 BERTOCHE, Gustavo.  A objet iv idade da c iênc ia  na f i losof ia  de Bachelard ,  2006,  p .  
14.  
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A repetição das ideias em sua respectiva área do saber faz com que 

o espirito entenda que tão certo como elas se repetem é a clareza nelas 

contidas e, quanto a isso, irá dizer Bachelard que73 “a ideia ganha assim 

uma clareza intrínseca abusiva, [ . . .]  as ideias se valorizam indevidamente.  

Um valor em si opõe-se à circulação dos valores. É fator de inércia para o 

espirito”. Com efeito, se as imagens são utilizadas para representar os 

fenômenos do mundo real, em verdade podemos dizer que o conhecimento é 

vulnerável à analise, como o fez Bachelard demonstrando que o erro que 

individualizava essas ciências era de fato um erro continuísta. Os erros 

apresentados no decorrer da evolução do pensamento científico 

permaneceram subsequentes a toda nova ciência que se apresentava, porque 

não eram pensados e retificados, mas, permaneciam implícitos nas teorias 

apresentadas como verdadeiras.  

Logo, realizar uma psicanalise no espirito científico significa 

conscientizar os estudiosos sobre os erros e impurezas já impregnados no 

pensamento científico; por isso, para removê-los é necessário realizar uma 

catarse não só em nível intelectual, mas também no afetivo,  porque esta 

catarse deve abranger o indivíduo como um todo, de maneira a recusar as 

intuições primeiras e a deixar transparecer o74 “dinamismo psíquico 

autógeno”.  Para realizar a objetivação da ciência é necessário dialetizar o 

conhecimento, porque a dialética enquanto esclarece e retifica os erros do 

pensamento também corrobora os fatos assertivos implícitos no 

pensamento, dando a ele a dinamicidade necessária para a geração de novos 

pensamentos.  

O método dialético para a filosofia bachelardiana é considerado o 

mais apto a desvendar o processo do conhecimento porque, tem também, a 

finalidade de entender no âmbito da historicidade como se deu a passagem 

de um conhecimento a outro, ou seja, como no âmbito do pensamento o 

pesquisador, para elaborar seu conhecimento, inferiu do conhecimento 

anterior a inaplicabilidade e ou insuficiência de fatos que impediram seu 

desenvolvimento. Sendo a dialética bachelardiana o método depurador e 

                                                           
73BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espiri to  Cient í f ico ,  p .  19.  
74Ibidem ,  p .  10.  
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promotor da abertura que possibil ita o movimento do conhecimento, isso 

nos faz refletir  sobre a própria postura de Bachelard quando da surpresa 

sobre a teoria da relatividade surgida em 1905 e mais adiante a teoria dos 

quanta e a mecânica ondulatória, e em 1927 o principio da indeterminação 

de Heisenberg, que, do somatório desses momentos concluiu sobre a nova 

via da racionalização matemática já em evidência,  de onde 

incontestavelmente a dialét ica seria, para ele, a reveladora da objetivação 

científica.  

Passar da subjetividade para a objetividade científica é estar diante 

de uma conversão racional , uma opção sustentável em detrimento de toda 

mudança de perspectiva científica que o mundo vivenciava;  fato observado 

na epistemologia bachelardiana. A conversão racional que consiste na 

descontinuidade do conhecimento inverte o sentido do passado ao presente 

para do presente ao passado, como processo de revisão, que se debruçará 

em análise dos obstáculos epistemológicos gravados no pensamento.  

O método dialético bachelardiano nos mostra uma importante 

questão no âmbito da l inguagem, esta que antes se compreendia como 

organizadora do conhecimento, traduzindo a apreensão dos fenômenos em 

linguagem verbal e descritiva, passa na nova ciência a ser uma linguagem 

puramente inteligível construtora do real .  Com efeito, o saber da l inguagem 

organizadora e descritiva era um saber fenomênico, verbalizado, realista e 

empírico, ao passo que o saber da linguagem construtiva se realiza através 

da fenomenotécnica, ou ainda, neste saber75 “a linguagem é não verbal (mas 

matemática),  não realista (mas abstrata),  não empirista (mas racionalista)”.  

A conversão racional76 estabelece para a nova ciência e para a nova 

epistemologia uma nova linguagem destituída dos sentidos e da 

verbalização, como também desligada totalmente do mundo fenomênico, 

mas realizada pela razão instrumental . Todavia, se de um lado há mudança 

                                                           
75BERTOCHE, Gustavo.  A obje t iv idade da ciênc ia  na f i loso f ia  de Bachelard ,  2006,  p .  
12.  
76

 LACROIX, Jean.  Gaston Bachelard ,  e l  hombre y la  obra In In trodución  a  Bachelard ,  
1973,  p .  14.  “De la  ver t iente  cient í fica de la  obra bachelardiana se  debe re tener  ante  
todo que la  c iencia  no  es representac ión,  sino acto.  El  esp ír i tu no l lega a  la  verdade 
contemplando,  sino construyendo.  Com rec t i f icaciones cont inuas,  com cr í t icas 
perpetuas,  con po lémicas,  em sínteses,  com agres ividad ,  la  razón decubre y hace la  
verdade” .  
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na linguagem científica, de outro, temos o sujeito da razão que 

imperativamente muda sua perspectiva de atuação na construção dessa 

ciência, levando em consideração, a ineficácia da postura individualista dos 

cientistas de outros tempos, e que do século XX em diante, devem 

permanecer em plena sociabilização do conhecimento em continua 

construção. 

Tendo em vista o caminho realizado por Bachelard no âmbito da 

epistemologia, nos mostrando que o tempo continuo não teria mais lugar na 

ciência contemporânea dada sua linearidade, surge a descontinuidade 

temporal realizando uma inversão do sentido do conhecimento, um 

movimento dinâmico do pensamento que vai de encontro aos erros 

impressos no pensamento das antigas ciências que psicanalisados 

distinguem os interesses do espirito científico dos interesses vitais. Esse 

novo espiri to se edifica no embate contra a natureza humana e do mundo 

devendo77 “propor uma dúvida prévia que atinge tanto os fatos quanto suas 

ligações, tanto a experiência quanto a lógica”.  Na nova ciência o cientista 

tem outra atuação que não a solitária,  como vemos em A Formação do 

Espírito Científico (p. 297),  

 

A dualidade Universo e Espiri to,  quando examinada no 
âmbito de um esforço de conhecimento pessoal ,  aparece 
como a dualidade do fenômeno mal preparado e da 
sensação retif icada. A mesma dualidade fundamental ,  
quando examinada no âmbito de um esforço de 
conhecimento científ ico, aparece como a dualidade do 
aparelho e da teoria,  dualidade já não em oposição, mas,  
em reciprocidade.  
 

 

Importa na nova ciência a sociabilização dos cientistas,  as 

discussões em grupos enfatizando as divergências para que os pensamentos 

tornem-se mais frutíferos, as interpretações mais coerentes e as construções 

mais precisas. Essa nova postura do cientista que renuncia à sua própria 

intelectualidade em detrimento do coletivo, demonstra que a renuncia está 

                                                           
77BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  296.  



51 
 

também na preferência de suas imagens, porque78,  “viver e reviver o 

momento da objetividade, estar sempre no estado nascente da objetivação, é 

coisa que exige um esforço constante de dessubjetivação”. Essa 

dessubjetivação é a consciência que tem o sujeito em recolher-se para 

permitir que o cientista l ide de forma objetiva na construção do 

conhecimento. A dessubjetivação é o desligar-se da imaginação e de todos 

os equívocos que ela produz, é o resultado da dialetização do pensamento 

tornando a razão pura e aplicada,  e consequentemente, objetiva.  

Consideramos, portanto, que a dessubjetivação do sujeito é 

proporcional à dessubstancialização da substância, em virtude de o saber 

científico não estar mais atrelado à visibilidade do mundo79 fenomênico, 

mas, antes, ao mundo expresso por leis abstratas traduzidas pela linguagem 

matemática. O afastamento do sujeito de si mesmo o coloca diante de outro 

sujeito que não ele mesmo, o não-eu, um sujeito não verbalizado, mas,  

superior àquele detentor do discurso.  

Neste sentido, a ret irada da substância de base do conhecimento 

comum transforma esta substância em não-substância ou não-objeto,  

somente acessível através de um surracionalismo — o surracionalismo80 é 

fruto da dialetização do conhecimento que, negando tudo o que se atribui à 

realidade comum fenomênica, transmuda-se em linguagem matemática,  

permanecendo então em outra instância do pensamento. Assim, o 

surracionalismo realiza-se cientificamente através do racionalismo aplicado 

e do materialismo dialético,  correspondendo a um mundo no qual não se 

encontra o objeto,  mas num mundo onde o objeto será construído.  

                                                           
78Ibidem ,  p .305.   
79BACHELARD, Gaston.  Estudos,  p .  13-14.   “No século XX [ . . . ]  a  c iênc ia  era  real  por  
seus objetos,  h ipotét ica  pelas l igações estabelecidas entre  os objetos .  O novo fí sico  
inver teu a  perspect iva [ . . . ]  são hoje  os obje tos que são representados por  metáforas,  é  
sua organização que representa  a  real idade  [ . . . ]  é  a  re flexão que dará  um sent ido ao  
fenômeno inic ia l  suger indo uma continuidade  orgânica de pesquisas,  uma perspect iva 
racional  de exper iência” .    
80 WUNENBURGUER, Jean-jacques.  O pensamento renano de Gaston Bachelard :  
confl i to  ou al iança da  razão e  da  imaginação?  In Revista  Cronos ,  2003,  p .18.  ”O 
surraciona li smo bache lardiano,  l iberado da  tu tela  rea l i sta  e  empir i sta ,  se  aparenta  cada  
vez mais com uma razão especula t iva capaz de  construir  por  si  só  a  in tel igib i l idade da  
Natureza  [ . . . ]  essa  razão,  mais especulat iva que pragmática,  não é  mais conduzida pela  
procura de identidades  substanc ia is  (posição de Meyerson) ,  mais progr ide por  uma  
dialét ica de negatividade,  onde a  contrad ição interna entre  concei tos assegura a  
dinâmica do p rocesso in telectual” .  
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Mediante o que até aqui expomos sobre o pensamento 

bachelardiano, faremos um paralelo com a questão da nossa tese sobre a 

possibilidade de haver no âmbito da imaginação uma ontologia da cor. 

Portanto, lembremos que na vertente epistemológica Bachelard recusa a 

imaginação em virtude de suas imagens impregnarem de ilusões o 

pensamento, conformando-o em representatividade ao invés de deixar 

mostrar sua capacidade especulativa.  

Outrossim, percebemos nas entrelinhas da tessitura de sua 

epistemologia uma sutil  nuança quanto à inseparabilidade do imaginário do 

pensamento especulativo. Explico: sua dialética aponta para um movimento 

no pensamento em sentido inverso ao que comumente se reconhecia como 

correto, ou seja, uma mudança espacial no sentido do pensamento; os erros 

dos pensamentos passados são revisitados e purificados de suas 

incoerências, são ret ificados.   

Desta forma, será que podemos inferir que, ao conceber o sentido 

espacialmente inverso do pensamento, estaríamos exercitando de alguma 

maneira uma apreensão à luz da imaginação, considerando que a mente é o 

fio sinergético tanto da razão como da imaginação? De um modo 

elucidativo encontramos a referência no texto81Sobre uma epistemologia 

concordatória, no qual diz George Canguilhem:  

 

[ . . .]  a racionalização agressiva do real  e a violência dos 
saber só residem, para Bachelard, no processo dialét ico 
de negação que inverte o sentido de uma espécie de 
impulso imaginante.  Sem o qual,  ao nutri r -se,  também 
ela,  na fonte de onde emana a corrente que contraria,  a 
razão se  esgotaria.  

 

 

O impulso imaginante nos sugere realmente a força sinergética entre 

as duas modalidades,  ciência e imaginação. Enfatizando a questão tomemos 

ainda as palavras de Bachelard na obra A Psicanálise do Fogo (p.  34),  que 

diz: “Só se pode estudar o que primeiramente se sonhou. A ciência forma-

                                                           
81CANGUILHEM, Georges.  Sobre uma ep is temologia concorda tór ia  In Introdução a  
Bachelard ,  1973,  p .  27.  
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se muito mais sobre um devaneio82 do que sobre uma experiência,  e são 

necessárias muitas experiências para se apagarem as brumas do sonho”. 

Uma possível interpretação quanto ao termo sonhar nesta afirmação seria a 

existência de uma intuição sobre as possibilidades da abertura do 

conhecimento, fato que justificaria não haver influência da imaginação 

sobre a razão.  

Com isso podemos inferir  sobre a possibilidade de Bachelard a 

partir desse impulso imaginativo, entender,  que além da conceituação 

empírica da cor possa haver também um tipo de intuição da cor denominada 

por ele ontologia da cor em alusão às obras de Van Gogh, conforme citado 

no texto83 O pintor solici tado pelos elementos ,  de forma que tentaremos 

elucidar esta questão a partir do fundamento poético de sua obra nos 

capítulos posteriores, não obstante fosse necessário caminhar pela 

epistemologia para estabelecer um parâmetro, haja vista a cor já ser 

comumente entendida em seu aspecto empírico.  

Retomemos mais uma vez o impulso imaginante apontado por 

Canguilhem estabelecendo um paralelo com as palavras de Hyppolite84,  

 

 

[ . . .]  graças a essa outra imaginação que é a  da abstração 
matemática ou a relação compreensiva —, frente a essa 
obra já magnifica, Bachelard nos apresenta outra obra 
paralela,  simétrica da primeira,  um estudo da imaginação 
humana da matéria ou dos elementos que prolonga os  
sonhos dos alquimistas e descobre a fonte mesma de toda 
l i teratura. 

 

 

                                                           
82 FERREIRA, Agrip ina E.  Dicionário  de imagens,  s ímbolos,  mi tos,  termos e  concei tos 
bachelardianos ,  2008,  p .  57-58 .  “O devaneio  é  o  produto do cogi to  de um sonhador  e  
tem como ponto de par t ida a lguma co isa do presente  ou do passado.  Nasce na so l idão,  
na  paz,  na t ranqui l idade de uma alma fel iz  e  sonhadora.  Nesse repouso de suprema 
fe l ic idade e  bem estar ,  o  ser  devaneante t ranspõe todos os l imi tes ocas ionados pela  
es tát ica percepção”.  
83BACHELARD, Gaston.  O pintor  sol ic i tado pe los elementos in O Dire i to  de Sonhar ,  p .  
27.  
84HYPPOLITE, Jean.  Gaston Bachelard  o  e l  romanticismo de la  in te l igencia  In 
Introducción a  Bachelard ,  1973,  p .  40.  
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O consenso entre Canguilhem e Hyppolite mostra não o sentido de 

uma única imaginação, mas uma tensão no pensamento bachelardiano em 

que, mesmo concebendo duas vertentes distintas, ambas são geradas por um 

único veio, corroboradas pela recorrência de alguns conceitos em ambas 

vertentes, bem como por um movimento dinâmico criador, tais são os 

conceitos: descontinuidade temporal onde85 “o tempo tem apenas uma 

realidade, a do Instante", dialetizar, deformação e reconstrução.  

Na poética a imagem também está destituída da ordem temporal e de 

qualquer tipo de relação com a realidade, por isso, ela surge e morre em 

seu próprio instante. Além desses exemplos, um ponto que podemos 

destacar, diz respeito às concepções de surracionalismo (epistemológico) e 

de surrealismo (poético), dois modos de linguagem totalmente opostas 

àquela concebida como ligação compreensível do sujeito com o mundo.  

O caráter ontológico de cada uma destas linguagens transfere a 

questão da ontologia tradicional sobre “o que é o ser”, para o pensamento,  

não, porém, afastado do sujeito, pois sujeito e pensamento compõem a 

unidade do pensar; o sujeito é o veículo do pensamento, da mesma forma 

que cada cientista é o veículo da unidade da cidade científica. Obviamente 

não há neste caso nenhuma vinculação ao subjetivismo e racionalismos 

tradicionais.  

Destarte, essas observações são importantes para elucidar qualquer 

resíduo de interpretação que paire sobre a ontologia de Bachelard, 

reafirmamos então que para cada vertente sua ontologia, não obstante,  para 

nós, o fundamento ontológico está na reflexão filosófica de Bachelard, uma 

reflexão indicadora da contrariedade e complementaridade entre o 

surracionalismo e o surrealismo, como expõe o filósofo em A Psicanálise 

do Fogo  (p.  2) ,  

 

Os eixos da poesia e da ciência são a princípio inversos . 
Tudo o que a f i losofia  pode esperar é tornar  a poesia e a  
ciência complementares,  uni-las como dois contrários 
bem-feitos.  É preciso,  portanto, opor ao espíri to poético 

                                                           
85BACHELARD,  Gaston.  A Intuição do Ins tante ,  p .  17.  
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expansivo o espiri to científ ico taciturno, para o qual a 
antipatia prévia é uma saudável preocupação.  

 

 

A filosofia de Gaston Bachelard é uma filosofia da 

complementaridade e, por isso mesmo, a formação do conhecimento86jamais 

poderá se efetivar de maneira individualista senão estaria em desacordo 

com o próprio sentido do saber.  É latente a consciência de que nenhuma 

ciência sobrevive exclusivamente de suas teorias, porque é prerrogativa do 

saber o diálogo com outro saber. Neste sentido, tomando como base os 

escri tos e pressupondo o entendimento pedagógico bachelardiano, 

deduzimos que mesmo as ciências tradicionais, seguindo o caminho da 

individualidade no desenvolvimento de seus conhecimentos, estariam no 

momento mesmo de suas construções, dialogando de maneira reflexiva 

sobre as teorias e hipóteses da ciência opositora.  

A complementaridade entre as ciências não impede a realização das 

rupturas que, por sua vez, são a um só momento interrupção e continuidade, 

à medida que o pensamento se dinamiza.  Notadamente, com os segmentos 

do surracionalismo e do surrealismo isso não seria diferente.  Uma vez que 

o impulso imaginante está na base da reflexão filosófica bachelardiana, 

isso nos permite inferir sobre a abrangência do conhecimento na qual não 

só vigora a linguagem científica sustentada pela razão, mas,  também, há no 

âmbito da literatura e das artes, outro conhecimento intelectual baseado na 

linguagem das imagens sustentadas pelo imaginário.  

                                                           
86BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  2 ,  10 :  “Insis t i remos no  
fa to  de que ninguém pode arrogar -se o  esp ír i to  cient í fico enquanto não  est iver  seguro,  
em qualquer  momento da vida do  pensamento,  de reconstruir  todo o  próprio  saber”.  
“[ . . . ]  A verdadeira  ciência  é  enfadonha”.  Cf.  QUILLET, Pierre .  Introdução ao  
pensamento  de  Bachelard ,  1997 ,  p .  11:  “ inic iát icas são,  entre tanto :  a  incer teza  e  a  
lent idão do p rogresso,  a  inut i l idade das chaves de que não se tem a inda o  uso,  a  
mul t ip l ic idade das tentat ivas ,  a  ins tantane idade e  a  alegr ia  es tét ica em evidênc ia ,  o  
cará ter  pessoa l  da re lação mestre -d iscípulo ,  o  grande número de  fracassos”.  Cf.  
BULCÃO, Marly.  Pedagogia da razão,  pedagogia da imaginação ,  2004,  p .  51:  “a 
problemática da formação em Bachelard  se  desenvolve a  par t i r  dos  dois e ixos dist intos 
presentes em sua obra,  considerados como opostos e  contradi tór ios :  o  e ixo  da razão e  o  
da imaginação.  Estes  eixos,  apesar  de opostos,  são complementares ,  não 
comprometendo a  unidade da  obra,  pois  todos os do is especi f icamente ontogênicos 
ul trapassam e renovam o mundo,  subst i tuindo-o respect ivamente  por  uma  
surraciona lidade e  por  uma surrea l idade.  Desta  forma,  contr ibuem para o  
desenvolvimento  pleno  do esp ir i to  humano”.  
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Prosseguindo pela imaginação, encontramos neste rico segmento 

referências a poemas, imagens, sonhos e devaneios, aspectos consti tuintes 

da estrutura imaginária nos quais Bachelard irá trabalhar da mesma maneira 

que fez com epistemologia, isto é, i rá buscar dentro da estrutura da 

imaginação um caminho que eleve a imagem à função de origem do 

pensamento criador.   

A dimensão poética do conhecer nos mostra a surrealidade, esta que 

se constitui  em um mundo fluido no qual a concretude das imagens 

literárias fruto da hermenêutica poética,  tomará o sentido da incerteza. 

Segundo Bachelard, há no intelecto um mecanismo de abertura que deixa 

transparecer o devir criador imagético razão pela qual , se torna impossível  

afirmar a realidade de uma imagem87.   

A esta impossibilidade podemos nomear de incerteza, posto que o 

incerto é a referência da origem, ou seja,  a incerteza não tem a base 

concreta que possibilita qualquer tipo de afirmação sobre a imagem: ao 

contrário, ela é a abertura na qual reside o movimento inovador de 

receptividade da nova imagem que será gerada a partir do instante criador.  

Nesta linha de raciocínio percebemos que há um caminho para o imaginário 

em que a desconstrução das imagens apreendidas pela realidade será a 

referência para alcançar a imagem que habita a irrealidade do real 

imaginário ou a surrealidade. 

Se na epistemologia Bachelard demonstra o caminho que vai  do 

irreal ao real , no imaginário o caminho será do real ao irreal. Toda a 

desconstrução realizada no âmbito da epistemologia retirando a imagem-

obstáculo captada pela percepção na relação sujeito-objeto será, também na 

poética, considerada como obstáculo,  quando a representatividade da 

imagem situar-se somente na linguagem descri tiva e organizadora do 

conhecimento li terário e artístico. A apreensão das imagens através dos 

poemas nos conduz ao mundo da representação e, como leitores, as 

trazemos para a realidade de nossa existência.  A distância que separa o 

mundo da realidade do mundo surreal , no qual a imagem é a representação 

                                                           
87 Refer imo-nos à  real idade no sentido  da  rea l idade do mundo ,  ao  contrá r io  da  imagem 
que  se impõe como rea l  no imaginár io .  
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do irreal,  está na medida do tempo não esquemático em que vige o instante 

poético criador.  

Estabelecendo um paralelo com a teoria da relatividade, lembrando 

o que já dissemos no inicio do capítulo, o tempo, na relatividade e 

consequentemente na epistemologia bachelardiana, é descontinuo, um 

tempo que se afasta do tempo esquemático por compreender que este não 

tem mais funcionalidade para a ciência emergente. Da mesma maneira o 

tempo será utilizado no imaginário,  será sempre descontinuo, nele 

vigorando a abertura do devir que recebe o instante criador.  

Na ciência, a mudança de sentido do conhecimento científico 

tradicional para o conhecimento do mundo microfísico, no qual acontece a 

criação dos objetos científicos,  acontecerá de maneira análoga na 

imaginação, haja vista nela ocorrer o distanciamento do mundo perceptivo 

da realidade comum, cedendo lugar ao mundo no qual a ideia de realidade 

ultrapassa a realidade comum porque afirma a imagem como o verdadeiro 

real;  a imagem é o real criado pelo poeta, pelo artista e pelo seus leitores.  

 O tempo tradicional esquemático se traduz como referência da 

racionalização, logo, na literatura as imagens compreendidas pela 

temporalidade estabelecem uma relação entre o tempo e o espaço. Tal 

relação aponta para um fator complicador que situa a imagem no mundo, ou 

melhor, quando apreendo na leitura dos poemas toda a representação da 

realidade através daquilo que o mundo me mostra (por exemplo: a 

tempestade),  efetivamente minha leitura estará na relação sujeito-objeto;  

logo, para que se proceda de maneira integral a elevação ao intelecto é 

necessário dessubstancializar essa matéria de referência interpretativa e 

reprodutora da realidade para, então, aceder ao imaginário.  

No âmbito da ciência Bachelard utilizou o método psicanalít ico de 

modelo freudiano para depurar as imagens, fazendo surgir um pensamento 

científico limpo das impurezas imagéticas,  no entanto,  esse método não 

terá a mesma funcionalidade na poética, porque Freud analisa em cada 

imagem uma representação de cunho emocional e relacional na vida do 

homem. Neste sentido, a imagem se constitui numa simulação vazia e sem 

vida, estando também ligada à temporalidade e causalidade, ao passo que 
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Bachelard busca na imagem o sentido da própria criação destituída de 

qualquer fator relacional, como explica88,  

 

 

Dizer que a imagem poética escapa à causalidade é sem 
dúvida uma declaração que tem gravidade. Mas as causas 
alegadas pelo psicólogo e pelo psicanalista não podem 
jamais explicar bem o caráter realmente inesperado da 
imagem nova,  como também não explicam a adesão que 
ela suscita numa alma estranha ao processo de sua 
criação. [ . . .]  Pode-se, certamente,  nas pesquisas  
psicológicas,  dar atenção aos métodos psicanalí t icos para 
determinar a personalidade de um poeta,  pode-se  
encontrar assim uma medida para as  pressões — 
sobretudo para a opressão — a que um poeta teve que se  
submeter no decorrer  de sua vida, mas o ato poético, a 
imagem súbita,  a chama do ser na imaginação escapam a 
tais investigações. Para esclarecer f i losoficamente o 
problema da imagem poética é preciso voltar a uma 
fenomenologia da imaginação. Esta seria um estudo do 
fenômeno da imagem poética no momento em que ela  
emerge na consciência como um produto direto do 
coração, da alma, do ser do homem tomado na sua 
atualidade.  

 

 

Tanto a psicologia como a psicanálise, contextualiza a imagem 

poética do poeta e do artista numa causalidade emocional e existencial,  

logo, ao invés de ser uma imagem como função criadora, ela se torna uma 

imagem reprodutora e superficial.  É importante relembrar o impulso 

imaginante na base da filosofia bachelardiana que mostra a capacidade do 

sujeito em criar tanto ciência como poesia e arte. O sujeito criador na 

imaginação jamais poderá ter em sua base experiências criadoras de forma 

racional; a estrutura que se erige no imaginário tem como fundo a psique, 

por isso o filósofo afirma em A Poética do Espaço (p. 183) que “é preciso 

estar presente no êxtase da novidade da imagem”.  

Ora,  estar presente na origem da imagem não pode acontecer de 

outra forma senão na atualidade da criação, que por sua vez está na psique.  

                                                           
88BACHELARD,  Gaston.  Poét ica do Espaço,  p .  184.  
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Buscar as bases da imaginação criadora na psique foi o motivo que 

aproximou Bachelard da psicologia de Carl Jung, pois nele o fi lósofo 

encontrou as noções de arquétipo e inconsciente coletivo;  ambas as noções 

são contributivas para a concepção bachelardiana de imaginação criadora.   

Na obra A Psicanalise do Fogo, publicada em 1938, encontramos 

um aprofundamento das questões não discutidas em A Formação do 

Espirito Científico  também publicada neste mesmo ano, e aquela será uma 

obra limite em que Bachelard dará inicio a atividades do imaginário 

considerando o elemento fogo como a imagem criadora promotora de 

criação e recriação, a própria dinamicidade do pensamento. A importância 

do elemento fogo seguirá o filósofo até sua ultima obra A Chama de uma 

Vela ,  uma obra considerada pelos estudiosos como dotada de profundidade 

ontológica. O fogo é assim considerado o elemento de sedução, a matéria 

do sonho e do devaneio perfaz os mitos e as lendas no inconsciente infantil.  

Por conseguinte,  tendo o cientista esse fundo imagético, há um 

inconsciente do espirito científico, e consequentemente a cisão entre esse 

inconsciente e o pensamento científico é inevitável.  

O fogo no percurso do seu entendimento se configurou uma imagem 

simbólica e por isso tornou-se um complexo89;  esses complexos são 

descritos e analisados por Gaston Bachelard em A Psicanálise do Fogo, 

concluindo serem eles não só erros representativos na ciência e literatura, 

mas também erros filosóficos.  Assim, os complexos abordados pelo filósofo 

francês significam especificamente90:   

 

O complexo de Prometeu é o desejo vergonhoso de 
possuir  o Fogo contra  a vontade do pai;  é o  complexo de 
Édipo da vida intelectual .  O de Empédocles onde se 
misturam o instinto da vida e a pulsão de morte;  o  
“complexo de Novalis ,  que acrescenta à necessidade de 

                                                           
89 ROUDINESCO,  El i sabe th .  Dicionário  de ps icanálise ,  1998,  p  123.  Termo cr iado pelo  
psiquia tra  alemão Theodor  Ziehen (1862-1950)  e  ut i l izado essenc ia lmente por  Carl  
Gustav Jung,  para des ignar  fragmentos so l tos de personal idade ou grupos de conteúdo 
psíquico separados do  consciente  e  que têm um func ionamento  autônomo no  
inconsciente ,  de onde podem exercer  influênc ia  sobre  o  consc iente .  
90FELICIO, Vera Lúcia.  A imaginação simból ica  nos quatro e lementos bachelardianos ,  
1994,  p .  22.  



60 
 

conquistar o Fogo a necessidade de se unir  ao calor do 
ser amado”.  
 

 

Enfim, os complexos são valorizações antiquadas e simbólicas, 

portanto,  erros filosóficos.   

Com efeito, a primitividade atribuída ao elemento fogo é 

considerada um fato, uma intuição no pensamento pré-científico, estando, 

portanto, fora de qualquer realização experimental, razão pela qual deve ser 

ret ificada pela psicanálise do conhecimento objetivo91.  Destarte, a 

realização da psicanalise do conhecimento objetivo do fogo encontrou 

diversas metáforas atribuídas ele, tais  como fogo como fricção, como 

quintessência do outro,  como fogo interior etc. Porém, essas metáforas 

deixam transparecer que o fogo é, de fato, o principio do sonho e do 

devaneio, e como já disse Bachelard,  não se pode estudar senão o que no 

inicio se sonhou.  

As metáforas utilizadas como explicação não são puramente 

idealizações insignificantes, mas, antes, habitam o devaneio poético sendo, 

deste modo, consideradas pelo filósofo francês como uma sintaxe das 

metáforas ou uma expressão das mesmas. Há em cada espirito poético uma 

delineação representativa de suas metáforas, que por sua vez estabelecem o 

sentido e a simetria de seus poemas de maneira a evidenciar a síntese de 

seus poemas; todavia, longe de estabelecer uma ordenação realista ou 

lógica dos poemas, essa síntese é de fato uma evidência da objetividade que 

há neles. Todavia, ressaltamos que a síntese não se traduz como redução, 

mas como uma organização manifesta.  

                                                           
91 PAIVA, Rita .  Gaston Bachelard:  a  imaginação na ciência ,  na  poética e  na 
soc iolog ia ,  2005,  p .96.  “A ps icanál i se  do conhecimento objet ivo equiva ler ia  a  errad icar  
do olhar  cient í fico as  emoções,  as  fantasias  e  as forças ps íquicas que  acompanham os  
homens em seu envo lvimento pass ional  com o mundo,  exp lic i tando  o  assédio  do 
inconsciente ,  cuja  manifes tação na construção  do saber  resul ta  na p rodução de uma 
ciênc ia  demasiadamente  pessoa l  e  pouco cr i ter iosa” .  Cf.  ARAÚJO, Laís.  Bachelard  x  
Bachelard:  uma poét ica de con trad ições ,  1974,  p .23.  “[ . . . ]  faz Bachelard  na sua  
psicaná li se  do conhecimento obje t ivo,  que i sola  os dados duvidosos e  os doa,  
generosamente,  aos poe tas,  não percebendo que ,  na gênese de qua lquer  “conhec imento 
objet ivo” ou da “imagem” es tá  a  se iva única quimicamente  composta  de no turnidade e  
diurnidade”.  
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O surrealismo no qual habita a expressão das metáforas é o mundo 

do intelecto, não um mundo da representação comum, é o mundo onde se 

encontra92 “a água de uma lágrima sobre o fogo de uma confissão”. O 

delineamento poético93 não retrata somente o desenho do fogo porque, 

 
 

 
[ . . .]  deve encontrar o meio de integrar as hesitações, as 
ambiguidades que,  somente elas,  podem nos l ibertar do 
realismo, nos fazer sonhar;  e é aqui que a tarefa que 
entrevemos assume sua dificuldade e todo seu mérito.  
Não se faz poesia no seio de uma unidade: o único não 
tem propriedade poética. 

 

 
Se a unidade não tem propriedade poética serão, então, para 

Bachelard, as dialét icas do pensamento que despertarão as ressonâncias 

adormecidas. Ademais deve-se renunciar a todas as imagens refletidas da 

realidade, como também se deve psicanalisar as imagens conhecidas, para 

que elas alcancem as metáforas das metáforas, de tal  forma, que a 

imaginação escape à psicologia e psicanalise e consti tua um reino 

autógeno. As metáforas das metáforas residem no inalcance da linguagem 

comum e ecoam a partir das imagens autógenas geradas no intelecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
92BACHELARD,  Gaston.  A Psicanálise  do  Fogo ,  p .  160.  
93Ibidem ,  p .  160.  
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CAPITULO II: A via poética 

 

2. A imagem autógena. 

 

 

A poética bachelardiana trata de dois modos de imaginação, a 

imaginação reprodutora, na qual as imagens se realizam através da 

percepção permanecendo no âmbito da superficialidade, e a imaginação 

criadora, que habita a obscuridade do pensamento emergindo do silêncio 

dando fala ao verbo. Neste contexto, a fala significa que94 “essa imagem 

falada é na realidade uma imagem escri ta: é a palavra escrita que 

“ultrapassa o pensamento” (não ousaria dizê-la, mas se escreve)”. A 

imaginação criadora não aceita o lógico ou a representação é, pois,  

totalmente oposta à racionalidade, ao lógico e à representação; seu 

universo somente se realiza no âmbito da imagética. 

Assim, a imaginação criadora se traduz como criação, e a criação 

não é outra coisa senão a manifestação da essência criadora, ou ainda, a 

criação é a dinâmica do ato criador em sua atualidade, em seu instante 

criador. Este raciocínio nos conduz ao momento da relação de Bachelard 

com a psicanálise,  esta, que por seu método catártico influenciou a 

filosofia bachelardiana, como já demonstramos na vertente epistemológica,  

mas que mudará de rumo na poética em virtude da necessidade de um 

aprofundamento sobre o inconsciente.  

Gaston Bachelard, buscando entender a autogenia da imagem, 

analisa e se afasta da psicologia de Freud, por entender que na poética a 

imagem não terá a mesma funcionalidade, posto que para Freud a imagem 

tem uma dependência causal sobre a vivência diurna do sujeito, fazendo 

com que esta causa se manifeste no momento do sonho. Em verdade, a 

ineficácia do método freudiano está na concepção relacional e reducionista 

da imagem procurando uma causa para justificar um efeito,  neste caso a 

imagem.  

                                                           
94 QUILLET, Pierre .  In trodução ao pensamento de  Bachelard ,  1977,  p ,  121.  
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No entanto, a psicanálise ainda fará parte no momento poético, pois 

Bachelard encontra na obra de Carl  Jung o entendimento sobre o 

inconsciente autônomo95 e os arquétipos “anima  e animus96.  A concepção 

junguiana explica que a autonomia do inconsciente mostra o encerramento 

do diálogo com o consciente propiciando uma geração de imagens no 

inconsciente, que por sua vez serão imagens dinâmicas e mesmo criadoras.  

Da adesão ao conceito de animus  e de anima  surge o entendimento da 

                                                           
95 PIRE,  François.  De l’ imagina tion poé tique dans l’œuvre de Gaston Bachelard ,  1967,  
p .  44,  45.  “Dans la  Dialect ique du Moi  et  de lˈ inconsc ien t  notamment,  i l  déve loppe um 
théorie  de  lˈ inconsc ient  autonome e t  d irec teur .  A lˈen c roire ,  cˈest  dès  1902 que “lˈ idée 
de lˈ indépendance,  de l ˈautonomie de lˈ inconsc ient ,  qui  d is t ingue s i  radica lment (ses)  
concept ions de  ce l les de  Freud ,  germa dans son espr i t” .   [ . . . ]  Jung assigne  en  outre   à  
l ˈ inconsc ient  ce quˈ i l  nomme tantô t  une   “fonction dir igeante”,   tantô t  une “fonct ion 
transcendante”.  De la  sor te  les  rêves se  présentent  à  ses  yeux comme 
“lˈautoreprésenta t ion de  déve loppements insconsc ients qui  permet à  la   psyché du sujet  
de mûr ir  lentement,  de  grand ir  e t  de dépasser  le  caractère  inadéquat  de cer taines  
l ia i sons  tempore l les” .  I l  admet donc “lˈexistence dˈune  auto -régulat ion inconsc iente”,  
cˈest -à -d ire   la  poss ibi l i té  pour  l ˈ inconscient  de dir iger  la   conscience  grâce aux images  
quˈ i l  lui  impose”.  (Na  d ialét ica  do eu e  do  inconsc iente ,  pr inc ipalmente ,  e le  desenvolve 
une teor ia  do inconsciente  autônomo e di retor .  Acredi tando-se ne la ,  fo i  a  par t i r  de 1902 
que  a  “ide ia  da independência ,  da autonomia do inconsciente ,  que  di ferencia  tão 
radicalmente  ( suas)  concepções  das de  Freud,  germinou nas funções de seu esp ír i to”.  
[ . . . ] .  Jung,  por  outro  lado,  ass ina la  ao inconsciente  aquilo  que ele  chama tanto  de 
“função dir igente”,  como de “função transcendente” .  Do mesmo modo os sonhos se  
apresentam à seus olhos como a “auto  representação” de desenvolvimentos  
inconscientes  que permi te  à  ps ique do suje i to  amadurecer  lentamente,   crescer  e  
ul trapassar  o  cará ter  inadequado de cer tas l igações tempora is”.  Desta  forma,  e le  admite  
a  “existência  de  uma auto  regulação do inconsciente”,  ou seja ,  a  poss ibi l idade para o  
inconsciente  de d ir ig ir  a  consciência  graças às imagens que ele  lhe  impõe”) .   
96 ROUDINESCO, Eli sabeth.  Dicionário  de ps icanálise ,  1998,  p  123  “Em 1919,  Jung 
elaborou a  noção de arqué tipo,  or iunda da noção de imago,  para  def inir  uma forma 
preexistente  inconsciente  que determina o  ps iquismo e  provoca uma representação 
simbólica  que aparece  nos sonhos,  na ar te  ou na  rel igião.  Os três pr inc ipais arquét ipos 
são o  animus ( imagem do masculino) ,  a  anima ( imagem do feminino)  e  o  se lbs t  (s i -
mesmo) ,  verdade iro  centro  da personal idade.  Os arqué tipos const i tuem o inconsc iente  
cole t ivo,  base  da ps ique,  es trutura imutável ,  espécie  de patr imônio  simbólico  própr io  
de toda a  humanidade.  Essa representação  da  ps ique é  complementada por  “t ipos  
psicológicos”,  i s to  é ,  carac ter í s t icas ind ividuais ar t iculadas  em torno  da al ternância  
in troversão/extroversão ,  e  por  um processo  de individuação,  que conduz o  se r  humano  à 
unidade de sua personalidade através de uma sér ie  de metamorfoses (os es tádios  
freudianos) .  A cr iança emerge assim do inconsciente co let ivo para i r  a té  a  
ind ividuação ,  assumindo  a anima e  o  animus” .   Cf .  GASPAR,  Ana.  Entre o  concei to  e  a  
imagem – O lugar da Psicanál ise  na obra  de Gaston Bachelard ,  2010,  p .  117.  “A 
pr imeira  vez que  Jung fala  de anima  é  na obra Metamorfose  e  s ímbolos  da Libido (nesta  
al tura ,  a  existência  de animus  era -lhe desconhec ida,  -  esclarece-o  em Dialét ica do Eu e  
do Inconsciente) .  [ . . . ]  As  teses  de Bachelard  reconhecem a  função  cr iat iva da  anima ,  
mas negligenciam o seu aspec to  negat ivo.  [ . . . ]  Bachelard  não tem a in tenção do 
psicana li sta  que deseja  compreender  a  função negat iva da anima  no aparelho psíquico.  
É na f i losof ia  e  na poé t ica que nosso fi lósofo se  move e  é  neste  campo que mantém o  
arquét ipo sexual  junguiano no seu aspec to  posi t ivo” .    
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androgenia97 bachelardiana que aponta para a ciência e para a poética,  para 

o dia e a noite, porque o masculino e o feminino habitam o ser, são dois 

contrários perfeitos.  

O animus  rege o mundo da racionalidade, procura distinguir e 

conhecer, busca a lógica e a verdade, ao passo que a anima é o mundo 

feminino, o mundo da poesia e da arte, porém, importa ressaltar que não há 

neste caso a conotação sexual masculino-feminino como teria a psicologia 

freudiana, mas somente o entendimento sobre duas polaridades 

complementares.  Como a ciência e a poesia são dois contrários perfeitos,  

ambos os contrários lidam com a realidade, fato que justifica a afirmação 

bachelardiana de que o mundo é sua provocação; uma provocação que 

frente à realidade o mundo se constrói como uma realidade irreal.  

Refere-se Bachelard sobre a realidade segundo duas falas: a 

primeira do conceito, com a atribuição de verificar e eliminar as imagens 

que obscureciam o pensamento científico, e, em A Psicanálise do Fogo 

surge a segunda, sobre a fel icidade que fala da geração fluida e ao mesmo 

tempo densa das imagens, motivo pelo qual Bachelard foi buscar essa 

consciência feliz distante do conceito e no encontro do imaginário.  

O filósofo amante da literatura e das artes maravilhou-se com os 

poemas que transbordavam em suas narrativas com imagens vinculadas aos 

quatro elementos da natureza. Essas imagens ultrapassavam a realidade 

observada e adentravam a irrealidade do imaginário aquático, aéreo, e 

terrestre. Com efeito, buscando a pureza da imagem nos elementos da 

natureza abria-se o poder criativo do imaginário, e ao universo do 

pensamento restitui-se o poder criativo como está descri to em O 

Materialismo Racional (p28):  

 

 

                                                           
97 Bachelard  emprestou somente os termos de anima e animus  de Jung para apl icá- los à  
sua f i losofia  como um modo de expl ic i tar  e  s igni f icar  seu pensamento,  ou seja ,  e le  
confere ao momento ep is temológico os a tr ibutos do animus  e  ao momento poé tico os 
atr ibutos da  anima ,  o  que  reaf irma a  tensão que há na base  do seu pensamento,  uma 
tensão que  polar iza c iência  e  poé tica.   
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“[. . .]  foi  esta a f inalidade das nossas investigações 
sistemáticas sobre a imaginação dos quatro elementos 
[ . . .]  e podemos dar  boa consciência  à  imaginação,  
concedendo-lhe todos os seus meios de expressão, todas 
as imagens materiais que se produzem nos sonhos 
naturais,  na at ividade onírica normal”.  
 

É condição necessária das imagens literárias uma originalidade que 

revele seu sentido de estado nascente, logo, a linguagem li terária tem uma 

força na palavra que mostra a beleza e a força da imagem, que por sua vez 

é produzida pelo Verbo, consequentemente é a palavra que fundamenta a 

imaginação através de uma consubstancialidade, fato observado em sua 

obra A Água e os Sonhos, nela, as águas descritas demonstram que o poeta 

quer dar vida à sua substância, tenta fazer da matéria água uma totalidade 

consigo mesmo, como o encontro do poeta com as águas claras, profundas,  

compostas ou violentas,  há a necessidade de expressar e sentir a unidade 

com a profundeza da matéria.  

As múltiplas formas descritas sobre a água contrasta com a matéria 

essencial que dá totalidade à individualidade do poeta,  um contraste 

resolvido por Bachelard quando elege dois tipos de imaginação: a 

imaginação formal que dá vida a causa formal,  e a imaginação material que 

dá vida a causa material. Aos dois tipos de causas será atribuída à primeira 

a mutabilidade formal e à segunda a fixidez material.   

A imaginação formal constitui-se das imagens que habitam a 

superfície da matéria, e são de fato o espelho da matéria, como também 

imagens cambiantes, porque não há nelas fixidez para demonstrar a 

essência da imagem que permanece em sua novidade. Já, na matéria da 

imaginação material não existe variação em sua essência, porque a fixidez 

da matéria em si  mesma é o que confere à imagem sua individualidade.  

Contudo, é através da imagem formal que ela se projeta num 

pluralismo de formas na qual se entende a diferença relatada pelo verbo; é 

necessário que haja essa diferença para que a individualidade no poeta se 

mostre no mundo.  A imaginação material é assim denominada porque na 

imagem a matéria é sua causa,  uma causa que é a materialidade em si  
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mesma, por isso ela é um mistério e um milagre, por isso ela é autogênica. 

A característica inexpressível da imagem material está no poeta como a 

indicação de sua existência.  

Na matéria da água os sonhos narrados sobre ela por Bachelard 

através das palavras dos poetas,  mostra que jaz sob o espelho das águas as 

imagens profundas da matéria e que a água é um tipo de destino, contudo 

não aquele que vive da imagem fugaz,  mas98 “um destino essencial que 

metamorfoseia incessantemente a substância do ser”, ou ainda 

parafraseando Heráclito quando diz que nunca nos banhamos duas vezes no 

mesmo rio, significando dizer que a imagem de uma água é fixa, que uma 

imagem não se transforma em outra imagem, ela é em si mesma sua geração 

e sua desaparição. 

A característica amorfa da água indica outra realidade que não a 

observável em virtude de a metamorfose da água conferir uma dinâmica ao 

pensamento poético,  que ultrapassando a literalidade, concentra-se na 

surrealidade, no “domínio do desconhecido, mas realidade de direito, pois,  

imaginando-a, não se faz senão reconhecer sua existência99”. Sonhar a água 

é deformar-se na alternância do fluir da água, só há identificação do 

sonhador consigo mesmo na medida em que se diferencia de si mesmo, cada 

diferença é uma identificação. 

Outro aspecto abordado em relação à substância água diz respeito 

ao devaneio enfatizado na obra de Edgard Poe, seu devaneio apresenta a 

água, a beleza e a morte, essa tríade que compõe a unidade fúnebre de sua 

imaginação. Contemplar a água é morrer, toda água clara se escurece, toda 

água leve se enfraquece, toda água viva morre. No espelho das águas o 

reflexo exalta a morte do objeto real.  No devaneio espectral  de Poe a 

beleza só é possível  na contemplação da morte e a morte na contemplação 

da água. A dialética da vida e da morte mostra não um diálogo superficial 

entre elas, mas como uma adentra a outra,  a morte adentra o sentido da vida 

                                                           
98BACHELARD,  Gaston.  A Água e os Sonhos ,  p .  6 .  
99FELICIO, Vera Lúcia.  A imaginação simból ica  nos quatro e lementos bachelardianos ,  
1994,  p .  72.  
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e vice versa, ambas procuram a unidade da pluralidade, vida e morte são 

consubstanciais.  

Por conseguinte, a diversidade de águas elencadas na estética 

aquática bachelardiana,  mostra o devaneio da criação poética no sonho que 

se material iza e escapa a teorias de psicologias e de psicanálises, visto que 

escapa a qualquer tipo de relação com o real;  o devaneio poético se põe em 

estado criativo través da efervescência da matéria que toca o poeta e o 

art ista.  

 O ato criador do poeta é inalcançável para o leitor em virtude da 

sua subjetividade, porém, a poesia se condensa na alma do lei tor como uma 

tentativa de aceder ao ato poético do poeta.  Como pensar essa relação que 

mostra um sentido ao mesmo de distanciamento e de aproximação entre o 

leitor e o poema? A solução proposta por Bachelard está num modo de 

aproximação, diz então100:  

 

[ . . .]  pode-se ler  tais paginas  tentando simpatizar com o 
devaneio criador,  tentando penetrar até o núcleo onírico 
da criação l i terária,  comungando, pelo inconsciente,  com 
a vontade de criação do poeta.  Então essas descrições  
entregues à sua função subjetiva (grifo do autor) 
destacadas do realismo estático, dão outra visão do 
mundo, ou melhor,  a visão de um outro mundo. Seguindo 
a l ição de Edgard Poe, percebemos que o devaneio 
material izante — esse devaneio que sonha a  matéria — é 
um além do devaneio das formas. Mais concisamente,  
compreende-se que a matéria é o inconsciente da forma  
(grifo do autor) .  É a própria água em sua massa, e  não 
mais a superfície,  que nos envia  a insistente mensagem 
de seus reflexos. Só uma matéria pode receber a carga 
das impressões e  dos sentimentos múltiplos.  

 

                                                           
100BACHELARD,  Gaston.  A Água e os Sonhos ,  p .  53.  



68 
 

A sedução que a água promove nos poetas101a transforma em águas 

múltiplas, por exemplo, águas doces, amorosas, mortas, compostas, 

maternais ou violentas. Diante dessa multiplicidade o sonhador já não 

sonha imagens reais e superficiais, o sonhador sonha agora com a matéria 

que a ele se apresenta,  a matéria pura da água, sua massa,  e muda o sentido 

de sua visão, distancia-se da visão horizontal da água e contempla então a 

abertura para uma nova visão, da profundidade do abismo aquático.  

O transpor da multiplicidade das formas leva à experiência da 

novidade que acontece pela abertura no psiquismo humano propiciado pela 

imaginação. Quando a percepção recolhe na realidade a imagem do objeto, 

no imaginário essa imagem será deformada para que não permaneça 

estática, como diz Bachelard, a imaginação é a faculdade de deformar a 

imagem, ou seja, ret ira da imagem sua condição de acabamento para que a 

deformação, como processo criativo,  impeça o estabelecimento das 

metáforas na realização da lei tura.  

As metáforas tem a propriedade de proporcionar ideias e não a 

propriedade de significação puramente de imagens criadas e descri tas. A 

mobilidade tem o caráter de permitir  adentrar a literatura, escavar as 

palavras e o verbo nos levando à imaginação criadora,  partícipe da 

imaginação do escritor.  O ato de somente perceber o que o autor imagina 

nos faz permanecer nas arestas das palavras, nas arestas do objeto descrito,  

no entanto, ir ao mais denso, às palavras mais profundas nos fará tocar a 

imagem sonhada das palavras poéticas102·, “perceber e imaginar são tão 

antitéticos quanto presença e ausência”.  Percebe-se a multiplicidade das 

formas, imagina-se em unidade material.   

A relação de Bachelard com as imagens materiais segue sempre em 

busca da originalidade imagética, quando a palavra nos aponta para as 

imagens multiformes, está dizendo, que ela não é em si mesma um simples 

significado, mas, uma abertura que deixa a imagem em estado de devir.  

                                                           
101 Bache lard  es tá  se  re fe r indo a  cada  poeta  ind ividualmente,  porque  o  elemento água 
sendo  poet izado  de  di fe rentes maneiras impr ime em cada poe ta  a  sua  real idade  e  a  sua 
signi ficação.  
102BACHELARD,  Gaston.  O Ar e  os Sonhos ,  p .  3 .  
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Observemos como é tratada a matéria ar quando se coloca através da 

imaginação material estranha à realidade comum, porque a essência aérea é 

uma entrega de imagens ao poema. 

O ar é em seu próprio fundamento a liberdade, e para o poeta, 

revela tanto a leveza do alçar voo quanto a densidade da queda, revela a 

sua própria identidade, revela a consciência da inconsistência da realidade 

em detrimento à dinâmica do imaginário no qual habita o insondável do ser. 

Um belo poema é um alimento nervino, é a energia que toca o ser 

produzindo o choque entre a abertura e o abismo, a queda e a ascensão. A 

matéria antecede ao poema, porque no imaginário, a matéria vivifica e se 

enraíza no poeta dando vida ao poema transportando para o voo de maneira 

incisiva à realidade da elevação e da queda. As metáforas do voo invocam 

uma psicologia ascensional , considerando que a descrição da verticalidade 

que proporciona o voo toca o psiquismo humano, dando a sensação de 

realidade aos fenômenos da imaginação ascensional103,   

 

[ . . .]  este é o primeiro princípio da imaginação 
ascensional:  de todas as metáforas,  as metáforas da 
al tura,  da elevação, da profundidade, do abaixamento, da  
queda, são por excelência metáforas axiomáticas.  Nada as  
explica, e elas explicam tudo.  

 

Essas metáforas não se explicam por referência a nada exterior, 

todavia deixam compreensíveis tudo o que habita a densidade do 

psiquismo, elas mostram a aridez terrestre pela verticalidade do voo. Na 

linguagem poética há um impulso vital que move a alma desvinculando-a 

da realidade, elevando-a ao infinito da realidade surreal. Pensando o voo na 

surrealidade apreendemos que o movimento do voo gera o ser aéreo e o 

declínio desse movimento erige o ser terrestre, enquanto um deixa-se levar 

num movimento de ascensão e queda, o outro fixa seus pés na segurança da 

matéria terra.  

                                                           
103Ibidem ,  p .11.  
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A liberdade de imaginar é a própria fenomenologia104 porque 

apreende a imagem em sua própria novidade, a imagem ilumina a 

imaginação poética105 e “pode ver os matizes; ela os apreende na passagem 

de uma cor a outra”.   Apreender no processo do movimento criativo da 

passagem de uma cor a outra é estar no mais etéreo do fenômeno, é 

alcançar a tenuidade da linha divisória e imaginária “entre” as cores, 

podemos dizer de certa forma, que é apreender o inapreensível no devir que 

só a imaginação dá acesso.  

O voo ascensional como a linguagem, realiza “entre” os momentos 

do alto e do baixo, um momento suspenso em que o ser permanecendo entre 

esses dois momentos, volta-se para si num movimento de despertar da 

consciência refletindo sobre o sentido contrário a seguir, no qual,  a 

consciência aponta para a necessidade de um movimento verticalizante, que 

o leve a um mundo mais real e mais intenso onde o voo é a atualização do 

voar.  

A intensidade do voo nos livra na leitura das amarras das palavras 

habituais, permitindo que essa intensidade nos faça voar com os pássaros, 

voar com as asas na própria imaginação poética. Pensar desta maneira 

significa entender,  que é inerente à expressão poética ultrapassar o 

pensamento porque106 “no reino da imaginação, a toda imanência se junta 

uma transcendência”, assim, o “entre” o qual nos referimos acima, significa 

que o ser permanece no limite da transcendência do ar e da imanência da 

terra,  ou ainda,  o ser permanece no trajeto ininterrupto do real ao 

imaginário.  

Esse trajeto invoca a dinamicidade da palavra que simultaneamente 

sonha e pensa, assim, se o pensamento atribui à palavra uma função 

descritiva,  o sonho na imaginação dinâmica amplifica no psiquismo humano 

essa palavra, ou seja, ao olhar e narrar o voo dos pássaros imediatamente se 
                                                           
104

 QUILLET, Pierre .  In trodução ao pensamento de Bachelard ,  1977,  p .  102.  “A 
fenomenologia é  a esperança num olhar novo  que acentua a  vir tude da  or igem, abre o  
esp ír i to  à  na tura l idade do des lumbramento,  torna-o sens íve l  às menores var iações da  
imagem maravi lhosa,  faz viver  a  intencionalidade poét ica”.  
105BACHELARD,  Gaston.  O Ar e  os Sonhos ,  p .4 .  
106Ibidem ,  p .6 .  
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abstrai o voo pela beleza da imagem e não a beleza dos pássaros como 

afirma Bachelard107:  

 

A abstração,  tão viva,  efetuada pela imaginação material  
e dinâmica,  que nos permite viver,  apesar da pluralidade 
das formas e dos movimentos, numa matéria elei ta e 
seguindo com entusiasmo um movimento escolhido, 
escapa até mesmo às investigações discursivas.  Parece 
que a part icipação na ideia do belo determina uma 
orientação das imagens que em nada se assemelha à 
orientação tateante da formação dos conceitos.   

 

A beleza está impressa no voo ascensional e não há conceito que a 

descreva, por isso o poema precisa ser vivido pela imaginação a ponto de 

se sentir a realidade do sonho onde o poeta eleva-se ao infinito onírico.  

Somente um sonhador terá a capacidade de apreender a beleza dos poemas e 

com ele elevar-se ao infinito dos seus próprios sonhos.   

O poema de Jean Tardieu intitulado Le témoin invisible  citado em O 

ar e os Sonhos  (p. 71) mostra realmente a incapacidade do conceito em 

alcançar o sonho onírico, diz ele: “um sonho espantoso me envolve: eu 

caminho soltando pássaros, tudo o que toco está em mim e perdi todos os 

limites”. Ao selecionar esse poema Bachelard está mostrando que o sonho 

de Tardieu revela a oposição entre a consciência e o inconsciente, quando 

diz, eu caminho soltando pássaros, está significando a existência de um 

mundo comum e real, no qual a metáfora terá um papel importante, 

preenchendo a imagem para dar existência à imaginação.  

O mundo do inconsciente é um mundo em que há indiferenciação, 

onde cada imagem é singular e a matéria da imaginação material se 

apresenta como síntese pura do ser e do devir. A pureza se realiza mediante 

a impossibilidade de controle do ser sobre a autogenia das imagens em seu 

inconsciente, fato que deixa uma abertura para a realização contínua do 

devir. O mundo em que habita o poeta somente é entendido pela imagem 

                                                           
107Ibidem ,  p .65-66.  
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literária108,  ou seja,  na poética o objeto transmuda-se de realidade 

apreendida pelo pensamento para o mundo infinito como realidade 

fenomênica, por exemplo, quando nos referimos à experiência do voo 

ascensional dizendo: o cume do espiri to e o abismo da matéria. 

Por conseguinte, em O Ar e os Sonhos ,  no decorrer da descrição 

sobre a imaginação material do ar, encontramos um desvio109 do sentido 

primeiro estabelecido por Bachelard; no qual a imaginação material dos 

quatro elementos tenta mostra a importância e necessidade da existência de 

uma matéria, que incite a imaginação para a geração da imagem poética. 

Observamos isto ao ser evocado o pensamento nietzschiano, no qual  

Bachelard se depara com outra imaginação, uma imaginação da ação. A 

obra nietzschiana está repleta de relações sobre os quatro elementos, 

todavia o ponto importante a entender trata-se da transmutação110 dos 

valores morais que envolvem o ser inteiro e que está na imaginação da 

ação, por isso o equívoco em entender, quando numa primeira leitura, nos 

deparamos com a menção sobre os quatro elementos naturais, não obstante 

tratar-se da imaginação material.  

Com efeito, Bachelard considerando a imaginação da ação está, 

efetivamente, apontando para a primitividade do pensamento nietzschiano 

quando afirma111 “[.. .]  ele é o iniciador absoluto,  aquele a quem ninguém 

iniciou”, segue-se, portanto, que se pode pensar na autogenia da imagem 

                                                           
108  Bachelard  percorrendo o  mundo da l i tera tura  poét ica  também ut i l izou de d iversas  
imagens l i terár ias para dar  vida à  sua obra poét ica Cf:  QUILLET, Pierre .  Introdução ao  
pensamento  de Bachelard ,  1977,  p .  116.  “Vemos nascer  sobre  seus  passos estranhas 
f iguras,  f iguras que parecem per tencer  a  essa grande escr i ta  c i frada que se  encontra  por  
toda par te :  nas asas ,  na  casca dos ovos,  nas nuvens,  na neve,  nos cr i stai s ,  nas formas 
das  rochas,  nas águas congeladas,  no inter ior  e  no  exter ior  das  montanhas,  das p lantas,  
dos animais ,  dos homens nas clar idades  do céu,  nos discos de vid ro e  de  res ina [ . . . ]” .  
109 Ut i l izamos o  termo desvio  signi ficando um afastamento  do sent ido  or iginár io  da  
concepção de imaginação mater ia l ,  pois mesmo sendo abordadas relações com as  
substâncias,  há no entendimento de Bachelard  out ro  sent ido que conduz a  imaginação 
de encontro  com a função pura do ps iquismo,  não necessi tando de e lementos var iantes  
para que a  imaginação  exerça sua função cr iadora.   
110 Bache lard  a f irma a imaginação  da ação tendo por  base no pensamento  nietzschiano a  
t ransmutação  dos  valo res morais que,  são  exp lici tados em sua obra at ravés de 
referências sobre os qua tro  elementos na turais ,  conforme está  em O Ar e  os Sonhos,  p .  
135:  “Mas o  caráter  ao mesmo tempo dinâmico e  t ransi tór io  do fogo nietzschiano  
aparecerá sem duvida mais claramente se  levarmos em conta um est ranho paradoxo:  o 
fogo nietzsch iano deseja  o  frio .  É um va lor  imaginário  a  t ransmutar  num valor  maior .  O 
imaginário ,  também e le ,  sobre tudo e le ,  se  anima numa transmutação dos va lores”.  
111

BACHE LARD,  Gaston .  O Ar  e  o s Sonhos ,  p .  129.  
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numa outra perspectiva que não na imaginação material, assim pensamos, 

porque o momento poético de Bachelard, quando na elaboração das suas 

poéticas, ainda não aplicava a sua fenomenologia mais pura em que o 

psiquismo sem atribuição material irá demonstrar a pureza de sua força 

criadora; e que o fará mais especificamente em suas ultimas obras: A 

Poética do Espaço, A Poética do Devaneio, A Chama de uma vela, e 

Fragmentos de uma poética do fogo. 

A referência ao pensamento nietzschiano se traduz pela apreensão 

da força de sua autodeterminação, intensificando o impulso transcendente 

de seu espirito em relação à imanência própria da condição humana; 

acrescenta Bachelard que112 “o homem, enquanto homem não pode viver 

horizontalmente. Seu repouso, seu sono é quase sempre uma queda”, por 

isso,  voar e querer são duas faces da realização da verticalidade.  

Neste sentido a imaginação nietzschiana é ação porque é 

objetividade delineada pelo sim, pelo não e pela linha reta,  significando, 

que ele recusa todo t ipo de adoração a homens nomeados sábios e a deuses 

fabricados, ou mais especificamente, como expressa113 Zaratustra, no Canto 

da noite :  “os sóis voam ao longo de seu caminho; é ali sua rota. Seguem 

sua vontade inexorável; é ali sua frieza”. A frieza é seu objetivo, pois 

mostra a liberdade que no aéreo projeta o devir e, que habita o nada que 

sustenta a liberdade onde não há recordações e nem futuro, a liberdade é a 

imagem autógena. 

Nas obras de Nietzsche,  Bachelard encontrou poderes de força,  

determinação e objetividade, e o caminho percorrido pela via 

fenomenológica bachelardiana mostra que a imagem precede os valores 

morais. Se Nietzsche não tivesse primeiramente vivenciado seu sonho de 

transmutação, certamente não os teria realizado em suas obras. Por  

conseguinte, o filósofo campesino admite que nem todos os poetas 

participam da natureza aérea de seus poemas, alguns somente veem a 

matéria, outros vivem as qualidades impressas na matéria, outros somente 

                                                           
112Ibidem ,  p .  11.  
113Ibidem,  p .  135.  
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contemplam, entretanto, há os que participam da natureza mesma da 

matéria, que são aqueles que não usam das figuras literárias para construir 

seus poemas; eles desmaterializam a matéria tornando-a partícipe do 

pequeno no grande e do grande no pequeno, a comunhão de uma única 

imagem114,  ou seja, “encontram o azul do céu numa flor” porque “toda 

primitividade é onirismo puro”.  

O mundo é primitividade antes de ser representação, verificação e 

conceituação, é um vazio onírico que proporciona a irrupção da imagem 

pura na qual o olhar do poeta é o olhar da pureza. O imaginário poético 

realiza além da dialética da superfície e da imensidão, a dialét ica do duro e 

do mole em referência à matéria terra115:  

 

Através do duro e do mole aprendemos a pluralidade dos 
devires,  recebendo provas bem diferentes da eficácia do 
tempo. A dureza e a moleza das coisas nos conduzem — à 
força — a t ipos de vidas dinâmicas  bem diferentes.  O 
mundo resistente nos impulsiona para fora do ser  
estát ico, para fora do ser.  

 

Portanto, ao elemento terra será atribuído um dos momentos mais 

enfatizados por Bachelard que diz respeito à resistência, haja vista, ser a 

terra o adversário mais ferrenho no aspecto da imaginação das forças, isto 

porque a terra deflagra no ser a consciência de sua força que se imprime no 

devaneio da vontade. O ser cônscio da dureza da matéria encontra em si  

mesmo a vontade de sobrepujar a resistência da dureza. Entre a mão e 

matéria se erige uma dinamicidade energética que sobrepõe à dualidade 

filosófica do sujeito-objeto.   

A relação energética entre a mão e matéria demonstra o dinamismo 

da oposição que, quanto mais acirrado for, mais criatividade dará à 

imaginação dinâmica. Uma vez destituída a função do real que liga sujeito 

e objeto através da percepção, e que por sua vez, recusa a função do irreal;  

                                                           
114Ibidem ,  p .  164.  
115BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios da Vontade ,  p .  16.  
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recusa a força prospectiva das imagens, projetando as imagens captadas 

pela percepção no próprio real, e assim, as imagens formadas pela 

percepção se apoiam nas imagens criadas.  

Efetivamente Bachelard entende que o irreal é parte fundante do 

psiquismo humano e é onde a primitividade da imagem brota, ressalta,  

porém, que na psicanálise junguiana a ação dos arquétipos do inconsciente 

nas imagens da alquimia é de fundamental  importância para entender o 

psiquismo, onde a sublimação desses arquétipos distinguem os valores 

estéticos necessários à at ividade psíquica; ou melhor, na leitura a 

resistência do embate linha a linha sobre as imagens de um autor revela-se 

como impossibilidade de repetição afirmando-se então, como 

individualidade não só autoral, mas também imagética. Imagens contrárias 

à individualidade permanecerão condicionadas às imagens dos arquétipos 

na memória somente como réplica.  

O movimento do trabalho realizado pela dialética do trabalhador e 

do trabalho, do duro e do mole, fornece o equilíbrio necessário para 

encontrar a intimidade da matéria. Com esse pensamento Bachelard faz a 

distinção do tempo mensurável  e do tempo material  como diz a seguir116,   

 

Ao ser que está trabalhando, o gesto do trabalho integra 
de algum modo o objeto resistente,  a própr ia resistência 
da matéria.  Uma matéria-duração é aqui uma emergência  
dinâmica acima do espaço-tempo. E mais uma vez, nessa 
matéria-duração, o  homem se realiza antes como devir  do 
que como ser.  Conhece uma promoção de ser.   
 
 

A integração homem-matéria-tempo não é um somatório de aspectos 

distinto, é a transformação da separação característ ica da exterioridade em 

uma integração da ação dinâmica e íntima, findando sempre como diz a 

citação, numa promoção de ser. Trabalhando realizamos a síntese da 

imaginação e da vontade provocada pela troca de energia, não há no 

enfrentamento fronteira entre a energia da mão ou a energia da matéria, a 

                                                           
116 Ibidem ,  p .  19.  



76 
 

unificação energética é inevitável , demonstrando que a imaginação criadora 

dinamiza a energia dando mobilidade unificante ao trabalho material.   

A dinamicidade se conduz como criação e recriação de imagens que 

revelam a introversão e extroversão no trabalhador, principalmente quando 

a introversão ao esquadrinhar a matéria alcança a fundo sua substância 

material e recria imagens manifestando também a extroversão. A dinâmica 

aqui coloca é fruto da ritmanálise117,  uma abertura onde predomina a 

ambivalência humana do fechar-se e abrir-se no ritmo da vida. 

Para Bachelard é importante existir um ritmo nessa troca de energia 

entre matéria e mão, ser e mundo, pois assim a dinâmica da vida se 

sobrepõe à inercia da vida como demonstra em A Terra e os Devaneios da 

Vontade (p,  28):  

 

O ato e sua imagem, eis um mais-que-ser ,  uma existência 
dinâmica que recalca a existência estát ica tão 
nit idamente que a passividade não é mais que um nada.  
Definit ivamente, a imagem nos est imula,  nos aumenta;  
nos dá o devir  do aumento de si .   

 

 
 Com esse pensamento ele está cri ticando a passividade da 

racionalidade que fundamentada pelo conceito permanecerá para a 

imaginação sem função. A instrumentalidade da racionalidade não tem a 
                                                           
117 FERREIRA,  Agr ipina .  Dicionário  de imagens ,  s ímbolos ,  mi tos,  termos e  concei tos 
bachelardianos ,  2008,  p .  171.   “Ritmanál ise  é  o  t í tulo  de uma obra escr i ta  por  Alber to  
Pinheiro  dos Santos,  professor  de Filosof ia  na  Universidade do Porto .  Esse l ivro  foi  
pub licado pela  soc iedade de Fi losofia  e  ps ico logia do Rio de Jane iro  em 1931.  É uma 
psicaná li se  a través dos  r i tmos,  consis t indo em l iber tar  o  indivíduo dos pesos e  das  
angust ias  por  meio de uma “vida r í tmica”,  de  um “pensamento r í tmico” e  de “uma 
atenção e  um repouso  r í tmicos”.  A importânc ia  da  r i tmanáli se  es tá  expressa em 
BACHELARD, Gaston.  O Direi to  de sonhar  p .  161,  “[ . . . ]  se  temos razão em nossa  
in terpretação d inâmica dos poemas,  convenhamos que  só  é  possível  sentir  todos os 
benefícios das forças poéticas mal larmeanas se  nos submetermos inc ialmente a  uma 
r i tmanál i se ,  no sent ido em que Pinhei ro  dos Santos ut i l izou esse termo para designar  
uma psicaná li se  de todos os fatores  de inércia  que  ent ravam as vibrações de  nosso  ser" .   
Na zona em que o  movimento encontra   o  movimento contrár io  que ele  é  e ficaz .  Do 
mesmo modo,  estamos cer tos de es tar  na ra iz  do ser  d inâmico quando assumimos a  
imaginação paradoxal  de um movimento que quer  se r  contrár io .  Apenas a  imaginação  
pode viver  esse paradoxo” .  Cf.  PITTA, Daniel le .  Iniciação à  teoria  do imaginário  de 
Gilbert  Duran ,  2005,  p .  51.  “As idas e  vindas das imagens [ . . . ] ,  comprometem assim o  
sujei to  imaginante em um processo r í tmico,  fe i to  de plenos e  de vaz ios,  de tensão e  de 
relaxamento,  que const i tuem a  matér ia  pr imeira  da vivênc ia ,  que  podemos chamar de 
alegr ia  de estar  no mundo.  O conhec imento  da imaginação  inc i ta  desde então a 
desenvolver  uma prometedora r i tmanál i se”.  
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mesma construção que tem a imaginação, porque esta tem necessidade do 

embate criador gerando a novidade imagética, o instante poético. É 

necessário o energetismo de uma imaginação das forças no qual118 “a 

contemplação das belas matérias é beneficiada naturalmente pelas imagens 

do trabalho”. 

A função da ritmanálise revela a necessidade de composição, que 

por sua vez, necessita de duas matérias para compor uma imagem dinâmica;  

para a massa é necessário juntar água e terra,  e o amassamento é a 

ritmanálise da massa. Vemos, portanto, que não é a individualidade de uma 

matéria e de outra que formam a unidade da composição rí tmica, mas a 

unidade intrínseca ao amassamento.  

Entretanto, Bachelard admite que um dos elementos da composição 

seja o auxiliar do outro, ou melhor,  a água será o primeiro auxiliar na 

composição da massa porque por ela se inicia o devaneio119,  “não há 

devaneio sem ambivalência, não há ambivalência sem devaneio [.. .]  a água 

é sonhada em seu papel emoliente e aglomerada”. Efetivamente, podemos 

dizer que o devaneio120 obedece a um ritmo. 

Continuamente, Bachelard ainda atribui à terra o devaneio do 

repouso, no qual seu caráter primordial  é o sonho da intimidade numa 

perspectiva do ocultamento. Como diz ele, o homem é o único ser que se 

volta para a interioridade, portanto121 “todo conhecimento da intimidade das 

coisas é imediatamente um poema”, e, “esconder é uma função primária da 

vida”; o interior tem a “função de trevas”; e a necessidade de ocultação e 

revelação é importante para se compreender os sonhos de intimidade. O 

olhar voltado para a intimidade está efetivamente tentando ver o que o 

aparente não lhe mostra, ele quer ver além da coisa observada, fugir à 

passividade da visão, da horizontalidade passiva. A interioridade aqui 

referendada opõe-se ao dado objetivo, não é empírica porquanto olhar para 

                                                           
118BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios da Vontade ,  p .  43.  
119BACHELARD,  Gaston.  A Água e os Sonhos ,  p .  109.  
120Ibidem ,  p .  112.  “[ . . . ]  na  amassadura,  não há mais geometr ia ,  sem arestas,  nem corte .  
É um sonho  cont ínuo.  É um trabalho  em que  se pode fechar  os o lhos.  É,  pois,  um 
devaneio  ín t imo.  E depois,  e le  é  r i tmado ,  duramente  r i tmado,  num r i tmo que toma o  
corpo inteiro .  É,  por tanto ,  v i ta l .  Tem a carac ter í st ica  da duração :  o  r i tmo”.  
121BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios do Repouso ,  p .  9 -10.  
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e falar da intimidade é poematizar, da mesma forma como pulsa o mistério 

na interioridade das matérias que compõem o universo.  

Neste contexto, Bachelard aponta um equívoco da filosofia quando 

interdita a realização da imaginação através de concepções estabelecidas no 

inalcance da intimidade, por exemplo, referendar o ocultamento do ser em 

seu permanecer oculto, da mesma forma o desvelar-se em que o ser 

permanece no desvelamento. Destarte, o olhar à intimidade da matéria não 

coloca uma ou outra condição, mas a unidade do olhar e do olhado, ou o 

poema poetizado. A intimidade nesta unidade — o poema poetizado 

pertence e existe na linguagem e nas imagens do poeta, este que lança 

sobre o mundo um novo olhar, ao mesmo tempo em que distancia as ideias 

que permeiam a leitura dos poemas, e também aproxima as imagens que 

compõem os poemas.  

Por conseguinte, a imaginação contraditória que exprime o exterior 

e o interior é proporcional em sua dimensão. A imaginação tanto reduz 

quanto aumenta um objeto,  da mesma forma que quanto mais infinitamente 

pequeno se torna um objeto mais ele ganha proporções cosmológica. Assim 

sendo, a dialética do pequeno e do grande demonstra que essa ambivalência 

adquire os valores contrários ao que comumente se compreende, logo, o 

imensamente grande se torna o imensamente intimo e o imensamente intimo 

se torna imensamente grande, visto dessa forma, a espessura de ambos 

ultrapassa qualquer referência à sensibil idade porque a transporta para a 

linguagem poética e,  portanto, para a imagem poética.  

A linguagem poética subverte o sentido da qualidade que se atribui  

a uma substância pelo valor intrínseco dela, como analisou Bachelard ao 

elencar em sua poética dos quatro elementos, por exemplo, no ar a queda 

para o alto, ou a diversificação poética das qualidades da água; ou ainda, a 

terra em sua exterioridade e interioridade. A afirmação da contrariedade 

dos valores confirma a relação de necessidade existencial entre eles,  

diferente de uma linguagem linear, que em sua singularidade conceitual, 

jamais terá a pulsão vital  que tem a linguagem poética.  

As dialéticas existentes na poética bachelardiana se realizam em 

harmonia, projetando a expressão poética em que o sonhador alcança o 
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direito de sonhar,  portanto, de expressar a autonomia própria da 

imaginação. A autonomia da imaginação envolta na pureza de si mesma, 

certamente por não depender de qualquer outra instância que contribua na 

produção imagética;  é também doadora da mesma pureza autônoma da 

imagem. 

Análogo ao conceito de geometria não euclidiana, para a imaginação 

poética,  Gaston Bachelard propõe em A Poética do Espaço  uma geometria 

não espacial demonstrando que os “lugares” onde habitamos, brotam 

imagens que não se situam na ombreira das portas, pois unem e separam o 

interior e o exterior.  Assim a casa onírica que tem em suas polaridades o 

porão e o sótão ou as funções de profundidade e elevação, nela, o ritmo que 

dinamiza essas funções seguem a escada no trajeto vertical e o corredor o 

trajeto horizontal, do sótão vige o consciente e no seu contrário, o porão, 

residem as trevas. Porão e sótão são as ambivalências da casa onírica, tal 

qual a porta que se dinamiza através do movimento de abrir e fechar122,  ou 

mais especificamente, do fechar abrindo e do abrir fechando, do revelar 

escondendo e do esconder revelando.  

O simbolismo da casa demonstra que não é através da demarcação 

de espaços sinuosos dos cômodos, das l igações ret ilíneas dos corredores,  

ou ainda, através da dobradura dos degraus da escada que a poesia se 

constrói, antes se sonha com a casa, uma casa aberta e real em que o 

construtor deve simultaneamente sonhar e criar a casa ao mesmo tempo em 

que se recria e cria continuamente. Desta forma a casa configura o espaço 

geométrico submetido à dinâmica do envolvimento, já não se separa mais a 

casa do sonhador,  sonha-se o envolvimento, sonha-se a imagem. 

Entendemos que Bachelard opondo-se à psicanálise, ou seja,  contra 

a racionalidade que se quer atribuir ao sonho através de símbolos,  

considera que a imagem literária somente será liberta quando não estiver 

mais vigiada e for mais analisada pela racionalidade na medida em que se 

exprime. Estando liberta, a imagem literária desvincula-se da psicanálise, e 

não sendo mais analisada, consequentemente se infere a ausência de 

                                                           
122FARIA, Maria  Lucia .  Gaston Bachelard  e  a  permanência da poé tica In Revis ta  Tempo  
Brasi le iro ,  2009,  p .  12 .  
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anterioridade a ela,  que passa a ser considerada uma emergência da 

imaginação, ou um sentido em estado nascente123.  A novidade da imagem é 

também mobilidade em si  mesma e a distancia de qualquer intenção de 

reprodução, porque ela não significa nenhuma outra coisa senão uma 

novidade, e assim sendo, a separação entre Bachelard e Freud se tornou 

inevitável.  

Isto posto, resta pensar outra perspectiva da imagem literária, a 

saber, pode a imagem em seu modo escrito e falado subverter a 

dinamicidade da imagem transformando-a em imagem estática? A isso 

replica Bachelard dizendo que124 “a imaginação é um princípio de 

multiplicação dos atributos para a intimidade das substâncias [ .. .]  a imagem 

é o ser que se diferencia para estar certo de vir a ser”. A multiplicação dos 

atributos evidencia-se pela linguagem através da explici tação das 

metáforas, a l inguagem não deve ser a partir dessa explicitação pensada 

como linearidade, mas sim, como um relevo da imaginação que desabrocha 

como liberdade, e por isso destrói as imagens da percepção no momento 

mesmo em que125 “a imaginação literária desimagina para melhor 

reimaginar”.  

Pensar a imagem li terária e a imagem artística, significa,  que a 

primeira se configura na pureza da imagem e a segunda depende da 

percepção, porque em momentos dispersos o artista percebe as formas 

apresentadas na realidade;  como o pintor que pode pela distância física de 

um objeto somente perceber os seus contornos, criando então, sua obra de 

arte a part ir de elementos reais de sua imaginação, o que seria uma junção 

de duas realidades;  a do percebido com a do imaginado, seria de fato 

segundo Bachelard, uma plasmação ou uma construção. 

Deste modo, a imagem imaginada é a mais pura e pertence ao 

mundo do devaneio,  ao passo que a percepção não tem, neste contexto, a 

                                                           
123

 HYPPOLITE, Jean.  Gaston Bachelard  o  el  romant icismo de la  in tel igênc ia  I n  
Introducción a  Bachelard ,  1973,  p .  44.  “La imagen l i terar ia  es un sentido en es tado 
naciente ;  s igni f ica algo  dis t in to  de lo  que ya era ,  y hace soñar  de ot ro  modo.  Hacer  
soñar  de otro  modo,  eso es lo  que nos enseña un l ibro  nuevo”.  
124BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios da Vontade ,  p .  21.  
125Ibidem ,  p .  26.  
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intenção da descrição da forma, mas uma prospecção, ou ainda,  atua como 

uma imagem projetiva126.  

 

 

2.1.  Imaginação e percepção. 

 

 

Gaston Bachelard127 para reafirmar a importância da imaginação 

criadora e ao mesmo tempo explicar a função da percepção, aproxima-se de 

Sartre que além de ter sua fenomenologia, também conjectura sobre a 

percepção e a imaginação. Como Bachelard, Sartre se opõe à concepção 

considerada pela fi losofia e pelos psicólogos contemporâneos, de que a 

imaginação se constituía como uma128 “at ividade derivada da percepção 

sensível e depreciada pela razão”, surgindo para ambos um ponto 

nevrálgico que seria a depreciação da imaginação, razão pela qual  ambos se 

insurgem contra ela, não obstante, entenderem a imaginação de maneira 

distinta.  

Sartre aborda a imaginação num aspecto regressivo, fundamentado 

na retomada da origem da imagem do objeto, estabelecendo desta maneira 

uma ligação com a consciência, pois129 “a imagem é consciência de alguma 

coisa”. De forma oposta, Gaston Bachelard pensa a imaginação criadora em 

sua atualidade e a instaura na surrealidade. 

                                                           
126BACHELARD,  Gaston.  A Terra  e  os  Devaneios  do Repouso ,  p .  226.  “Diante  de  
imagens tão  numerosas,  tão  var iadas,  que sobrepujam tantas contrad ições,  é  de admirar  
que a  pa lavra ra iz ,  empregada em psicaná li se ,  des taque-se  por  uma enorme r iqueza de 
associações?  Trata -se  de uma pa lavra  indutora,  uma pa lavra que  faz sonhar ,  uma 
palavra que  vem sonhar  em nós.  Experimente-se pronunciá- la  docemente ,  não importa  o  
motivo,  e  e la  fará  o  sonhador  descer  a  seu passado mais profundo ,  ao inconsc iente  mais  
remoto,  a lém mesmo de tudo aqui lo  que  foi  sua  pessoa.”  (gr i fos  do auto r)  
127

 A relação  imagem e percepção  têm como perspect iva demonstrar  a  contestação  tanto  
de Bachelard  como de  Sar tre  ao entend imento sobre a imaginação  pela  t rad ição  
f i losófica.  Apesar  da c r í t ica  de ambos à  t radição fi losóf ica,  Bachelard  conclui  seu 
es tudo sobre a  imaginação sar t reana a firmando que es ta ,  a lém de não entender  a  
autonomia da imaginação,  também “descreve  uma Experiência  existenc ia l i sta ,  cujo  
fundamento  é  uma fi losofia  de cunho ocular is ta”  (BULCÃO, Mar ly.  A noção de 
imaginação :  Bachelard  Crí t ico  de Sar tre  In Sartre e  seus con temporâneos ,  2008,  p .  34) .  
Enfim,  não se t rata  aqui  de um aprofundamento sobre as obras de  Sar tre ,  mas a  
contestação bache lard iana sobre a  percepção para a  f i rmação da  autonomia da 
imaginação .   
128

 Ibidem, p .18 .  
129SARTRE, Jean-Paul .  A Imaginação ,  1978,  p .  22 .  
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Afirmando Sartre que a imagem é consciência de alguma coisa,  

subentende-se que não há para a consciência nenhuma ação de 

originalidade, como o exemplo descrito sobre a folha em branco em sua 

obra A imaginação  (p.1):  

 

Olho esta folha em branco posta em minha mesa, percebo 
sua cor,  sua posição. Estas diferentes qualidades se dão a  
meu olhar como existências que apenas posso constatar e 
cujo ser não depende de forma alguma do meu capricho.  
Elas são para mim, não são eu [ . . .] .  São ao mesmo tempo 
presentes inertes [ . . .]  o certo é que o branco não pode ser  
produzido por minha espontaneidade. Esta forma inerte 
está aquém de todas as espontaneidades conscientes [ . . .]  
é o que chamamos de uma coisa.  

 

Sartre está aqui colocando a imagem como uma estrutura 

intencional, por atribuir à imagem uma consciência que apreende tanto um 

objeto imaginário como um objeto real,  ou ainda, ele está colocando um 

objeto face à sua própria imagem; como no exemplo da folha em que a 

consciência guarda somente a identidade da essência da folha, mas não a 

folha como algo existente; em verdade ele está opondo o mundo das coisas 

e a consciência. Disto podemos inferir , que130 “a consciência é sempre 

consciência de algo que a transcende, é intencionalidade [. . .] .  E é no ato de 

se pôr em relação com o ser existente em si que a consciência se põe em 

relação consigo mesma”.   

Sartre tributa à consciência a função de imaginação a partir de uma 

tese de irrealidade, na qual o nada realiza essa função quando em oposição 

à ausência do objeto, melhor explicando, se a intencionalidade produz um 

objeto que na consciência se gera como imagem; na consciência reside o 

nada que por sua vez representa a ausência do objeto que permaneceu na 

realidade. Então, a consciência para imaginar atribui existência irreal a um 

objeto em detrimento à existência do objeto na realidade mesma; 

                                                           
130BULCÃO, Marly.  A Noção de Imaginação:  Bachelard  cr í t ico  de Sar t re  In Sartre e  
seus con temporâneos ,  2008,  p .  24.  
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efetivamente, num caminho inverso a consciência reencontra na percepção 

esse objeto.  

Por conseguinte, a questão mais central neste contexto diz respeito 

a se pensar esse nada em dois momentos: um reside no pensamento do 

objeto ausente, e outro reside no fato de a imagem ser produzida pela 

intencionalidade, como explica Felício131:  

 

[ . . .]  a imagem não está contida na consciência,  porque a  
consciência não é uma substância,  mas um ato  — um 
nada de ser que visa  o Ser e se preenche ao visá-lo.  
Portanto, a imagem é duplamente nada para  Sartre:  rien ,  
porque o objeto visado está ausente,  ou é irreal;  néant ,  
porque produzida pela  intencionalidade imaginante.  
 

Para Bachelard esse modelo transcendental de abordar a imagem se 

esquece da realidade própria da imagem, contrário ao seu entendimento no 

qual é necessário que a imagem seja considerada como uma realidade 

objetiva,  a realidade deve criar seu objeto senão pode entender-se como 

uma forma derivada da percepção. Na tese sartreana a imaginação é 

separada da percepção. Ainda em contraposição à tese sartreana podemos 

lembrar dois modos da imaginação, a formal e a material132.   

A imaginação formal contempla o mundo e que habitando as arestas 

dos objetos tende para a abstração e para o formalismo, fazendo do homem 

um mero espectador.  A imaginação material, através da dinamicidade que 

lhe é própria, retoma o mundo como materialidade numa provocação, 

intervindo através de uma ação que subverte a atitude contemplativa em 

atuação, conclama o homem demiurgo para esse processo. Enfim, o homem 

deixa de ser um contemplador e passa a agir enfrentando as forças materias 

                                                           
131FELICIO, Vera Lúcia.  A imaginação simból ica nos quatro e lementos bachelardianos ,  
1994,  p .  80.  No mesmo contexto  expl ica Bulcão:  “retomando as palavras e  Sar tre  na 
qua l  a  imagem é um cer to  t ipo de consciência .  “A imagem não é  um ato  e  não uma 
coisa.  A imagem é a  consc iência  de a lguma coisa.”  (Cf.  SARTRE, Jean-Paul .  A 
Imaginação ,  1978,  p .  22) .  “Neste  sent ido,  a  imagem é [ . . . ]  uma estrutura in tenc iona l ,  
como um a to  da consciênc ia ,  cuja  in tenc ionalidade pode visar  tanto  um objeto  
imaginár io  como um objeto  rea l . [ . . . ]  chega-se à  conclusão  de  que a  imagem é 
dup lamente o  nada .  [ . . . ]  é  um nada porque a  imagem se re fere  ao obje to  ausente,  e  é  um 
nada pe lo  fa to  de a  imagem ser   produzida  pela  intenc ional idade imaginante”.  
132  Já  mencionamos anter iormente ,  mas se  faz necessár io  repet ir  neste  contexto .  
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e a resistência do objeto, e impulsiona sua força criativa tanto na ciência 

como na arte.  

Embora estejamos na vertente poética, vale ressaltar como já 

mencionamos na vertente epistemológica a crítica sobre a ocularidade, esta 

que se realizava através da percepção, a qual apreendia os objetos e os 

reproduzia visto que transmitia somente as formas dos objetos que seriam 

descritos pela linguagem matemática, assim, se esquecia da função material  

da imaginação fazendo com que o mundo não passasse de um simulacro de 

objetos percebidos.  

Ainda sobre o aspecto ocularista da percepção no pensamento 

sartreano e para reafirmar a imaginação material , temos na obra A náusea ,  

na personagem de Roquentin, o nojo em se aproximar de uma massa viscosa 

enfatizada pelo olhar, culminando no distanciamento entre o homem e o 

mundo; 

 

Os objetos,  a gente  não deveria tocá-los já que não 
vivem. A gente se serve deles:  eles são úteis,  nada mais.  
E a mim eles tocam, é insuportável .  Tenho medo de 
entrar em contato com eles como se fossem animais  
vivos. Agora estou vendo; lembro-me do que senti ,  outro 
dia,  na praia,  quando segurava aquele cascalho. Era uma 
espécie de enjoo adocicado. Como era desagradável![. . .]  
É, é isso,  é isso mesmo: uma espécie de náusea nas mãos.  
 

 
Evidentemente,  o homem sartreano não é um demiurgo, não se 

enfrenta com a materialidade do real , não trabalha a imaginação material 

no sentido bachelardiano, neste sentido podemos afirmar efetivamente, que 

a imaginação em Bachelard privilegia a imaginação como atividade 

criadora e detentora de originalidade mesmo tendo a percepção como sua 

subordinada até porque sua existência é importante.  Segundo Bachelard a 

criação não se atém somente à imaginação criadora, mas se estende ao 

objeto, sem essa relação homem-mundo, mão-matéria não haveria criação, 

não haveria novidade. 

Um aspecto que distingue Bachelard de Sartre diz respeito à imagem 

projetada. Enquanto Sartre considera a união da consciência aquilo de que 
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ela é consciência, a projeção não tem significado para ele, ao contrário de 

Bachelard, no qual a projeção supõe um ego que projeta e que se exprime, 

embora essa lacuna entre o eu – imaginação e o não-eu-projeção não será 

preenchida, porque, por exemplo, o sonhador da água sabe que a matéria 

água por sua própria natureza lhe é diferente, logo, diferindo de si mesmo a 

imagem permanecerá sempre uma novidade sem antecedente reafirmando 

desta maneira sua autogenia.  

 
 
2.2.  Imagem e linguagem. 
 
 

A relação de Bachelard com a literatura se assenta no inalcance da 

linguagem, fato evidenciado também em sua epistemologia,  quando da 

referência sobre a l inguagem matemática. Em sua poética ao se falar de 

linguagem, se fala de imagem e metáfora, dois contribuintes da poesia e da 

arte. Na linguagem poética em que reside a metáfora literária,  esta tem em 

si uma célula poética de singular valor,  e que no sonho denso e original 

conseguem se reproduzir.  

Uma imagem repleta de sonho aderida a um elemento seleciona as 

metáforas que utilizará, pois133 “a força profunda da imagem é expressa 

pela metáfora”. Num primeiro entendimento, o fim da linguagem está em 

esclarecer a conceituação dos seus elementos, entretanto, em se tratando de 

linguagem poética na qual subsistem as imagens e as metáforas, ambas não 

são passiveis de classificação de nenhum modo como o são os conceitos.  

Em O Ar e os Sonhos ,  a menção de Friedrich Nietzsche na 

poética134bachelardiana teve a real intenção de demonstrar a diferença entre 

metáforas e conceitos através da riqueza de metáforas por ele utilizada. 

Nietzsche com uma linguagem impar que caminha entre a filosofia e a 

poesia, rompe com o estigma de que a linguagem filosófica é tão específica 

                                                           
133FERREIRA, Agr ipina.  Dicionário  de imagens,  s ímbolos,  mi tos,  termos e  conce itos  
bachelardianos ,  2008,  p .  124.  
134 Um ponto de convergênc ia  entre  Bachelard  e  Nie tzsche,  se  reve la  em suas fi losof ias  
através da ut i l ização das metáforas poé ticas  expr imindo a  função imaginante.  Em 
Bachelard  a través dos qua tro  e lementos e  em Nietsche  at ravés da  transmutação dos  
va lores.  
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que se opõe, e até mesmo impede uma interpretação à luz da poética sobre 

seus textos, mesmo eles tratando do real  e do imaginário.  

Como vimos com Bachelard que as imagens brotam no inconsciente, 

do mesmo modo acontece com as metáforas. Imagens e metáforas são as  

forças inconscientes e verdadeiras, posto que elas são em si mesmas, a  

verdade intraduzível  pela linguagem conceitual, ao contrário do conceito 

que resulta da atividade metafórica,  como explica Bachelard135:  

 

Vico dizia:  “Toda metáfora é um mito em ponto 
pequeno”. Vê-se que uma metáfora pode também ser uma 
física,  uma biologia ou mesmo um regime alimentar.  A 
imaginação material  é realmente o mediador plást ico que 
une as imagens l i terárias e as substâncias.  Exprimindo-se 
materialmente ,  podemos colocar toda vida em poemas.  
 

Em qualquer segmento do conhecimento os conceitos serão 

sempre traduzidos por metáforas, porque mesmo os conceitos enquanto 

cognições se geram no inconsciente, e a impossibilidade de alcance da 

linguagem será sempre traduzida através de metáforas.  O que Bachelard nos 

aponta aqui é a verdadeira ação das metáforas na l inguagem do homem dos 

conceitos; em seu intelecto, as metáforas acordam os conceitos 

cristalizados e se traduzem como possibilidade de um entendimento, como 

diz em A Chama de uma Vela (p.2), “[.. .]  ainda que muitas vezes as 

metáforas nada mais sejam do que transmutações de pensamentos numa 

vontade de dizer melhor,  de dizer de maneira diferente”. A vontade de 

dizer melhor não pode escravizar as metáforas no domínio da expressão, 

porque elas são imagens que habitam tanto o homem dos conceitos, como o 

homem da poesia.  

Deste modo, a linguagem nos coloca na origem do ser falante. A 

fala é a resultante da cultura, o homem se define pela possibilidade criativa 

que tem em criar cultura, e assim cria também a linguagem ordinária; 

portanto, rompendo com a linguagem ordinária e mesmo com a poética, o 

homem erige a linguagem da ciência.  Não obstante a essa atitude de 

                                                           
135BACHELARD, Gaston.  O Ar e  os Sonhos ,  p .  38 .  (Bachelard  não espec i f ica a  obra de  
Vico) .  
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rompimento, na intenção de transformar a linguagem em algo mais 

elaborado que dê conta do universo do conhecimento, o homem chega à 

consciência da necessidade de outra linguagem, que dê conta sobre tudo o 

que linguagem científica por sua natureza e finalidade, não alcança.  

Bachelard nesse raciocínio está levando a linguagem ao encontro 

da imaginação transcendental , pois nela se encontrará o logos que comporá 

o sentido da ciência e da poesia, ou como diz Hyppolite136,  “sentimos que 

esses dois temas — o da epistemologia e o da imaginação dos elementos — 

desenvolveram-se a partir de um mesmo [.. .]  projeto imaginativo que é de 

abertura total”.  

Com essa antropologia da linguagem bachelardiana, a criação do 

surracionalismo bem como do surrealismo, mostra,  que ele nos conduz para 

uma inauguração da linguagem que se realiza na imaginação. Ressaltamos, 

porém, que no surracionalismo a linguagem deve ser entendida como uma 

estética da razão visto que se refere à linguagem matemática, não abordada 

da mesma forma como na vertente poética. Mais especificamente, é  

entender que o surracionalismo e o surrealismo seriam “lugares” que nos 

permite sair da realidade concreta e acessar a irrealidade da l inguagem 

comandada pelo realismo da imaginação, ou, podemos pensar, talvez, no 

sentido de novidade da linguagem; que nessa irrealidade onde brota as 

imagens, a metáfora possa ser pensada como origem do ser falante.  

Efetivamente,  na linguagem poética a imagem se realiza em 

atualização, e como ato se renova a cada imagem nascente; a 

irrepetibilidade de cada ato denota que a expressão onírica do mundo não 

se atém ao ritmo da linguagem comum. A imaginação em sua função de 

irrealidade faz jorrar para o mundo as palavras que, captadas, 

proporcionam no lei tor um encantamento e um espanto.  Aqui recordamos 

que em A Poética do Espaço  a casa onírica em que a porta tema função da 

abertura e do fechamento, a porta se abre fechando e se fecha abrindo, e 

transportando para a linguagem, podemos dizer, que há um limiar mas não 

uma limitação. 

                                                           
136JAPIASSU, Hil ton.  Para ler Bachelard ,  1976 ,  p .  99.  
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A abertura permite o movimento de ascensão ao mesmo tempo em 

que se aprofunda, ou ainda, o homem vive uma queda para o alto, neste 

contexto,  inferimos que por natureza,  o homem se torna refém desse 

movimento de ascensão e de descenso. Entendemos que Bachelard no 

âmbito da linguagem poética, pretendeu nos mostrar uma interpretação 

sobre o fato de a imagem literária se aproximar o mais fielmente possível 

da origem da fala, ou seja, de não colocar antecedentes nessa imagem-

origem, para dar a ela além de sua autogenia, também o movimento 

reanimador da linguagem que cria novas imagens, pois assim é a função da 

literatura, da poesia e da arte.  

Corroborando essa linha de raciocínio encontramos em A terra e 

os Devaneios da Vontade (p.5) as seguintes afirmações: “Jacobi escreveu: 

Filosofar nunca é mais do que descobrir as origens da linguagem”, mais 

adiante,  “Unamuno assinala explici tamente a ação de um metapsiquismo na 

origem da linguagem: “Que fartura de filosofia inconsciente nos recônditos 

da linguagem!” Das palavras de Unamuno, Bachelard reafirma, que não é 

necessário conhecimento de linguista, para entender que a imagem literária 

nos dá a experiência da criação da linguagem, fato experienciado pelo 

poeta, que na geração de seus poemas, as imagens brotam ramificando-se, 

assim, um poema se torna um cacho137 de imagens.  

Na leitura, ao viver um poema tem-se a experiência da 

emergência da linguagem. Com efeito, essa foi a razão que levou Bachelard 

ao caminho da imagem poética, um caminho que aderiu a pensamentos e 

métodos de outros pensadores;  que o fez se aproximar e se distanciar da 

psicologia e da psicanálise,  mas que desta,  tomou emprestado seus termos 

tornando-os bachelardiano138,  ou seja, dando-lhes vida própria.  

A abertura tensionada por uma ontologia abrigou um mundo da 

surracionalidade e da surrealidade, em que o primeiro se tornou a estética 

                                                           
137 QUILLET, Pierre .  Introdução ao pensamento de  Bachelard ,  1977,  p .93.  
138

 É uma carate r í st ica  bachelard iana  ut i l izar  de termos f i losóf icos t radiciona is ap l icando  
e  os  ressigni ficando em outros contextos como expl ica  Bulcão:  “a  preocupação de  
Bachelard  é  pr imordialmente  com a  aber tura  metodo lógica  e  com a l iberdade da  
l inguagem, sempre que  esta  esteja  a  serviço da cr iação e  renovação  de ideias,  po is,  
segundo e le ,  só  assim é possível  avançar  o  saber”.  (  BULCÃO, Mar ly.  A noção de 
imaginação :  Bachelard  Crí t ico  de Sar tre  In Sartre e  seus con temporâneos ,  2008,27)  
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da razão que, abraçando a l inguagem matemática a colocou na beleza da 

criação dos fenômenos, ou, estabelecendo uma razão contraditória que 

segue o caminho inverso do convencional, para encontrar nas profundezas 

do voo, a criação científica do novo espirito científico. Um segundo voo 

segue a direção da imagem poética e, de forma similar,  o fez lançar mão do 

conhecimento de filósofos e de suas teorias, dos poetas e seus poemas, e 

também, do mundo surreal  artíst ico.  

 Análogo ao mundo surracional, Gaston Bachelard encontrou um 

mundo surreal , e para tocá-lo, buscou através dos quatro elementos da 

natureza consubstanciar suas imagens, ampliando dessa maneira, o 

entendimento da imaginação dinâmica criadora. A consubstancialidade 

apontava para a necessidade vital do poeta em promover vida à imaginação. 

Através dos elementos e na união com eles, podemos ver, por exemplo, a 

água, esse elemento provocador da imagem, que num processo de 

transmutação torna-se imagem-água derivando metáforas da metáfora 

original como imagens-águas densas, profundadas, claras, etc. A 

consubstancialidade recebe não só o elemento material , mas,  também, toda 

carga de formas aderidas à matéria.    

Sequencialmente, o elemento ar se coloca como um alimento 

nervinho, que consubstancializado, toca o ser de maneira incisiva 

proporcionando a necessidade do voo, da elevação e de sua continua 

retomada, significando a dinamicidade da imaginação criadora;  na qual o 

ser permanece no trajeto ininterrupto do real ao imaginário,  no trajeto onde 

as palavras sonham e a vida pensa.  

Por conseguinte, o elemento terra, o mais provocador dentre os 

quatro elementos, que na tessitura de seu embate, abre veios labirínticos 

fazendo o ser tatear na obscuridade da profundidade e respirar a densidade 

do ar; e pelo seu olhar voltado para o devir da próxima imagem, o 

conduzirá como fez com Nietzsche, ao cume da montanha. A força do 

embate entre o ser a terra, ganham dimensão de força numa energização 

continua em que o ser e a matéria terra se tornam consubstanciais.  

Enfim, a consubstancialidade afirmada por Bachelard como 

demonstramos, integra não só o ser e a matéria, mas o tempo e o espaço 
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poético sendo, portanto, um movimento de intimidade intelectual. A 

intimidade considerada como um voltar-se para dentro, encontra em seu 

cerne o silêncio, o componente fundamental que, paradoxalmente, se opõe e 

se complementa a linguagem quando esta é considerada a origem do ser 

falante.  

Como Bachelard é considerado o filósofo das contradições 

complementares, não poderia deixar de inquirir através dos elementos 

contrários fala e silêncio, aonde o ser encontra a raiz  do silêncio? 

Responde o filósofo:  na linguagem poética em que tudo pode ser expresso 

porque seu fundamento é onirismo, o si lêncio não tem voz, mas diz uma 

imensidão, sonha uma imensidão. O silêncio é apreendido na solidão de 

cada instante indizível e irrepetível;  e pulsa na tensão entre ele a fala; nele 

cinti la a escuridão, pois a luz da racionalidade pode fazê-lo mundo. O 

silêncio expande a noite abraçando a profundidade dos céus transformando 

tudo em harmonia.  

Dizer o silêncio é dizer a fala, é a dinamicidade da eloquência 

que canta sua criação como diz Bachelard em O Ar e os Sonhos  (p. 229), 

“[.. .]  na nebulosa em criação, a Noite medita silenciosamente, as nuvens 

primordiais se reúnem lentamente. É essa lentidão, é esse silêncio que um 

grande poeta deve conservar”. No silêncio, mensageiro e mensagem são 

um, o fundo íntimo silencioso comunga com o universo da água, da terra, 

do ar e do fogo. O silêncio não impede que o poeta fale,  mas ao contrário, 

ele propicia o poeta a poetizar, ele se abre acolhendo a poesia que se gera 

no poeta. Silêncio e fala, são um, e o poeta devaneia no silêncio!  

Abrindo-se ao devaneio o poeta retorna à imagem, a uma simples  

imagem, uma origem absoluta. A poesia retorna ao seu destino de ser 

palavra, posto que com139 “a imagem poética apreendemos o momento em 

que a linguagem quer ser escrita”, a poesia espera a poesia, a poesia é um 

devir de expressão e um devir do ser. Certamente, para Bachelard, superior 

ao se tornar poeta há que se tornar linguagem poética. Por ser a imagem 

                                                           
139BACHELARD,  Gaston.  Fragmentos de uma poét ica do Fogo ,  p .  38.  
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uma novidade ela tem seu próprio ser, seu próprio dinamismo e acentua-se 

sua originalidade, porque140 “Ela advém de uma ontologia direta”.  

Sob o ponto de vista bachelardiano a ontologia poética se traduz 

por uma consciência poética que apreende o ser da imagem no instante 

mesmo da composição criadora. Neste contexto, a imagem tem importância 

fenomenológica, pois sobre uma imagem nova há um novo olhar para o 

universo imprevisível, um universo em contínua construção haja vista a 

dinâmica da imagem que nos conduz neste universo à perpétua recriação141,  

 

A poesia é uma metafísica instantânea. Num curto poema 
deve dar uma visão do universo e o segredo de uma alma,  
ao mesmo tempo um ser e objetos.  Se simplesmente segue 
o tempo da vida, é menos do que a vida;  somente pode 
ser mais do que a vida se imobilizar a vida, vivendo em 
seu lugar a dialét ica das alegrias e  pesares .  Ela é então 
princípio de uma simultaneidade essencial ,  na qual o ser 
mais disperso, mais desunido, conquista a unidade.  
 

O encantamento poético promove no ser um movimento harmônico 

dos contrários, na poesia o ser vive e morre, é simultaneidade essencial,  

nela espaço e tempo comungam da cor e do colorido, da flor e do 

florescimento, da superfície e da profundeza. A poesia não representa nada, 

pois nasce no silêncio e na solidão, nela não há emoção, mas o fenômeno 

da vontade estética humana. Para a poesia não há mediador, a sensibilidade 

e a representação, o mundo e o sujeito nada dizem. 

Gaston Bachelard, buscando dentro de si  mesmo a poética que se 

fez palavra poética em suas obras noturnas, aplicou o que disse142 “é 

preciso entrar no reino poético para tornar-se sensível à sua coerência”. A 

fênix, obra do perpétuo renascimento simboliza na poética o fenômeno da 

linguagem, e embora a fênix, o pássaro lendário já esquecido, pode 

ressurgir através de uma imagem inacreditável  na palavra do poeta, para 

isso é preciso crer somente na imaginação porque não se crê no objeto real.  

O poeta fala com propriedade fenomênica, ou seja,  do seu coração e de sua 

                                                           
140BACHELARD,  Gaston.  A Poét ica do  Espaço ,  p .  183.  
141BACHELARD,  Gaston.  O Direi to  de Sonhar ,  p .183.  
142BACHELARD,  Gaston.  Fragmentos de uma Poética do  Fogo ,  p .  46.  
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alma brotam os mais puros fenômenos,  as mais puras imagens, a mais 

inacreditável poesia.  

Enfim, a poesia não parte de nenhum princípio,  métodos, causa, 

essência ou qualquer correlato, porque a ela nada se pressupõe, o ato 

poético é instante criador, é autogênico, da mesma forma em que a 

imaginação não se coaduna com determinismos, conceitos ou causa 

necessária, a causa da imaginação material e formal reside em sua própria 

matéria e em sua própria forma. Por conseguinte, o entendimento de 

instante poético aponta na ontologia da complementaridade a harmonia dos 

contrários como descreve em O Direito de sonhar  (p.184),  

 

O instante poético é,  pois,  necessariamente complexo: 
emociona, prova — convida, consola —, é  espantoso e  
familiar .  O instante poético é essencialmente uma relação 
harmônica entre dois contrários.   No instante apaixonado 
do poeta existe sempre um pouco de razão; na recusa 
racional permanece sempre um pouco de paixão [ . . .] .  

 

Manifesta-se nessas palavras um modo peculiar de entender a 

existência do ser humano, mesmo essa ontologia da complementaridade 

evidente na poética não nos permite afirmar a existência de uma Ontologia 

(no sentido tradicional), entretanto podemos falar de uma ontologia143em 

sentido bachelardiano. Ou ainda, falar de um valor ontológico.  

O pensamento dinâmico bachelardiano fundamentado no recomeço, 

se evidencia também em sua ultima obra A Chama de uma Vela (p.109), 

quando ele reflete em solidão debruçado sobre uma pagina branca,  

 
 

A página branca! Esse grande deserto a ser atravessado,  
jamais atravessado.  Essa pagina branca que continua 

                                                           
143 FERREIRA, Agrip ina E .  Dicionário  de imagens ,  s ímbolos ,  mitos,  termos e  conce ito s  
bachelardianos ,  2008,  p .  140.  “Na fenomenologia do imaginár io  bachelardiano,  a  
ontologia  consis te  em se apreender  o  ser  da imagem como produção cr iadora do poeta .  
A onto logia  poé tica com relação à  imagem es tá  vo ltada à  “consciênc ia  poét ica”,  
excluindo-se a  “consciênc ia  da rea l idade”,  que ser ia  um e lo  entre  as imagens poéticas 
na composição de um poema.  Ao considerar -se  apenas a  imagem, “acentua-se a  sua  
vi r tude  de or igem, apreendendo o seu caráter  ontológico,  independente de qualquer  
determinação”.   
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branca a cada vigíl ia não é o grande sinal  de uma solidão 
recomeçada? A solidão se obstina contra  o soli tário 
quando é  aquela de um trabalhador  que não somente quer  
se instruir ,  que não somente quer pensar,  mas que quer 
escrever.  Então a pagina branca é um nada, um doloroso 
nada, o nada da escri ta.  

 
 
Na sala iluminada pela chama, a imagem poética revela ao filósofo 

a pureza de si  mesma, revela-se como estado nascente, como emergência da 

poesia; não aceita mais a provocação material da terra, não part icipa mais 

do mundo aquático e não voa com Nietzsche ao cume da montanha. A 

imagem poética, mesmo brotando na imaginação criadora144 está 

desubstancializada, agora é em suas palavras, “um doloroso nada”.  

As últimas obras poéticas de Bachelard,  A Chama de uma Vela, O 

Direito de Sonhar e Fragmentos de uma poética do fogo,  seguem um novo 

percurso que conduz ao entendimento de uma imagem poética nova, que 

quer em sua solidão escrever, e será nesse momento baseado no novo 

sentido imagético, que exploraremos a ontologia da cor buscando sua 

origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 WUNENBURGUER, Jean-jacques.  O pensamento renano de Gaston Bachelard:  
confl i to  ou al iança da razão e  da imaginação?  In Revista  Cronos ,  2003,  p .20.  “[ . . . ]  
pudemos constata r  a  es tranha  consonância  com a ul t ima fi losof ia  he ideggeniana [ . . . ]  
Bachelard  opta  como Heidegger ,  por  uma f i losof ia  da nosta lgia  do Ser ,  cujo  jogo de 
presença  e  ausênc ia ,  de  reve lação e  de  mis tér io ,  permi te  à  imaginação  onír ica,  mesmo 
sem a mediação das obras,  mobi l izar  um vazio  do ser  [ . . . ] ” .  
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CAPITULO III: As tonalidades do pensamento  

 

3. A cor epistemológica145 

 

A cor na vertente epistemológica146está vinculada aos obstáculos 

inerentes ao conhecimento do racionalismo e do realismo, mais 

especificamente,  situada na questão do método, não obstante surgir na 

argumentação bachelardiana a ideia de uma cor inteligível, como veremos 

mais adiante.  

Como toda obra de Bachelard é pontuda por exemplos, em O 

Materialismo Racional, ele exemplifica a ordenação das cores,  

demonstrando que o conhecimento particularizado das ciências como da 

física, da biologia e da psicologia, em que uma não consegue adentrar o 

domínio da outra, evidencia em cada uma delas um conhecimento que se 

afirma absoluto. De modo crítico,  Bachelard está realçando sua 

discordância quanto à individuação do conhecimento e, respectivamente, do 

método, haja vista que a ordenação da cor é diferenciada: para a física é 

linear e para a biologia é circular.  

Melhor explicando147,  a ordenação linear da física pelo prisma de 

Newton tem uma sequência de sete cores conceituadas como violeta, anil,  

azul, verde, amarelo, laranja e vermelho; as mesmas encontradas na 

ordenação do ponto de vista biológico. Neste caso, evidentemente, 

nenhuma diferença seria considerada,  a não ser pela aplicação do método 

de ordenação linear e o de ordenação circular. Entretanto, muito além do 

método148 de ordenação empregado está o entendimento sobre a passagem 

                                                           
145 Atr ibuímos o  nome de  cor  epis temológica e  cor  poética face à  comparação entre  a  
cor  como concei to  e  como imagem. Ressal tamos que não há essa nomencla tura na obra  
de Gaston Bachelard .   
146Encontramos re ferênc ias  pontua is  sobre a  cor  nas seguintes  obras da  ep istemologia de 
Gaston Bachelard :  A formação do  Espiri to  cien t í f ico  (1938) ,  O plura li smo coerente  da 
química moderna (1932),  O Raciona lismo Apl icado (1949),  O Mater ial i smo Racional  
(1953)  e  no texto  O mundo como capr icho e  minia tura In  Estudos,  2008,  p .  25.  Não 
encontramos re fe rênc ias  especí f icas  sobre a  cor  em seus comentadores .  
147BACHELARD,  Gaston.  O Racional ismo Aplicado ,  p .  135-136.  
148

 No âmbito  da ciência  a  ap l icação do método não obscurece aqui lo  que escapa à  
racional idade,  segundo o pensamento bachelard iano,  o  conhec imento não permanece em 
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de nuança de uma cor a outra,  mais especificamente, a cor inteligível; esta 

que impossibilita perceber a delimitação de sua gradação, ou seja,  a 

aproximação sensível entre as cores como, por exemplo, a passagem do 

violeta ao vermelho ou ao azul.  

 Neste caso, a cor que não está conceituada e entendida como 

vermelha ou violeta demonstra a existência entre elas de uma aproximação 

que permite apreender a cor que ainda não se mostrou, mas que está 

intel igível . A questão que enfatiza Bachelard diz respeito à capacidade de 

qual conhecimento daria uma resposta mais exata a essa questão.  

Certamente não seria a que atribui  o conhecimento ao sujeito ou ao objeto, 

o racionalismo ou o realismo, porque para Bachelard149:  

 

A ciência geral ,  se lhe pedirmos agora que explique a 
vizinhança vermelho-violeta,  tem o direito de localizar o 
problema designando-o como problema nit idamente 
biológico. A ciência f ísica não tem que reter esse caráter 
do conhecimento vulgar dando-lhe o estatuto de 
fenômeno fundamental ,  de fenômeno fisicamente 
primitivo.  No caso, como em toda parte,  o espíri to  
científ ico moderno é uma reação contra a confusão dos 
gêneros;  ele quer o problema preciso numa problemática 
determinada.  
 

Para o espíri to científico moderno, cada problemática deve estar 

dentro da conformidade de um saber específico (física, química, biologia,  

etc.) e, assim estando, o conhecimento vulgar permanecerá apreciando a cor 

intel igível  em sua intuição íntima150,  como diz a seguir:  

 

A partir  daí ,  o conhecimento vulgar não está mais  
habil i tado a levantar diretamente as questões.  Por que o 
violeta tangencia o vermelho? O conhecimento sensível ,  
o conhecimento vulgar,  o conhecimento das  t intas e das  
cores material izadas na paleta,  todas  essas  experiências 
parecem levantar diretamente essa questão. E a intuição 

                                                                                                                                                                                
l inha re ta ,  posto  que out ro  conhec imento não raciona l  se  s i tua nas entrel inhas do 
pensamento ,  podemos d izer  que é  um mais que  ver  sobre ocular idade cient í f ica.  
149BACHELARD,  Gaston.  O Racional ismo Aplicado ,  p .  137.  
150Ibidem ,  p .  137-138.  
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ínt ima pode desfrutar de um violeta  que passa 
suavemente para o azul ou se excita para o vermelho.  
 

Neste contexto, a crítica bachelardiana sobre a ciência moderna 

deixa à mostra o dogmatismo científico,  em que cada ciência está fechada 

em sua especificidade, ao contrário da ciência contemporânea que permite 

ao homem vivenciar um novo espirito científico, no qual a ciência151 

“renova-se enquanto homem pensante”,  logo, exclui-se a característ ica 

solitária do cientista que passa a ser de comunidade científica. A solidão 

pertence ao ato poético.  

Ao Bachelard considerar a existência de uma cor152 inteligível 

estando ainda no pensamento epistemológico, reforça-se mais a diante em 

sua poética quando afirma em O Ar e os Sonhos  (p. 4) que “só a imaginação 

pode ver os matizes; ela os apreende na passagem de uma cor a outra”.  

Desta forma, a cor inteligível  perpassa os dois modos do pensamento 

bachelardiano estabelecendo uma relação de complementaridade, enquanto 

o primeiro cogita sobre a cor invisível, o segundo a certifica como imagem. 

Analisando melhor, diz o filósofo que na química para se entender a 

qualidade da cor no ouro é necessária torná-lo uma folha extremamente 

fina, isto é, através do manuseio da substância a qualidade atribuída 

inicialmente se modifica; onde o ouro era visto de maneira geral como 

amarelo dourado, passa em outra espessura a apresentar a cor verde. Temos 

então a contradição de duas cores numa mesma substância. O exemplo 

citado mostra que a observação atribui  qualidades opostas a uma única 

substância incorrendo em erro epistemológico, pois o objeto de apreciação, 

neste caso a cor, permanece vinculado à observação fenomênica na relação 

sujeito-objeto.  

                                                           
151BACHELARD,  Gaston.  O Mater ial i smo Raciona l ,  p .  10.  
152FERREIRA, Agrip ina  E.  Dicionário  de  imagens,  s ímbolos,  mi tos ,  termos e  conce itos  
bachelardianos ,  2008,  p .  29.  “[ . . . ]  mas,  sob o  ponto de vis ta  poét ico  e  da a lquimia,  
ul trapassa a  super fície  porque ,  a lém das formas,  existe  a lgo inefável  e  incap tável  pela 
visão que se  t raduz em termos de va lor”.  
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No entanto,  esse exemplo aponta um novo aspecto: pela 

manipulação da substância anula-se a cor amarela da “observação” em 

detrimento à “criação” da cor verde, ou melhor, a manipulação (o 

conhecimento físico das espessuras das lâminas153) produz o fenômeno do 

surgimento de outra cor, neste caso, o método aplicado é o da 

fenomenotécnica154.  Com efeito, delineia-se a diferença155 da “observação” 

da cor verde como puro fenômeno, da “criação” do fenômeno dessa cor 

através da fenomenotécnica.  

A química tradicional em cuja relação sujeito-objeto se sustém, 

mostra como exemplificado anteriormente, que o resultado da manipulação 

da substância-ouro incide na cor verde.  Esse experimento, se novamente 

realizado, terá sempre um resultado repetitivo, porque é a ineficiência do 

método que, dirigindo o olhar do cientista para “o mesmo procedimento156”, 

impede o surgimento de uma nova cor. Em oposição à química tradicional 

vinculada ao macrocosmo, a químico-física contemporânea vincula-se ao 

novo mundo microcosmo, no qual efetivamente se realizam as mais 

                                                           
153BACHELARD, Gaston.  O Materia l i smo Racional ,  p .  229.  “[ . . . ]  uma técnica de  
adelgaçamento e  uma determinação de medidas finas conjugam-se para prec isar  a  
produção  de uma qualidade substancial .  Aqui  es tamos perante ,  não já  de uma 
observação de um fenômeno ,  mas antes de uma produção  de um fenômeno.  E o  
conhecimento  das lâminas f inas é ,  por  isso ,  so l idár io  de  uma fenomenotécnica  e  não  
apenas de uma fenomenologia”.[gr i fos do auto r]  
154HYPPOLITE, Jean.  Gaston Bachelard  o  el  romanticismo de la  in tel igência  In  
Introducción a  Bachelard ,  1973,  p .  39.  “Bachelard  opone a  la  fenomenologia,  que  
descubre los fenómenos,  la  fenomenotecnica,  que los instaura”.  Cf.  BACHELARD,  
Gaston.  A Ativ idade rac ionalis ta  da f í s ica con temporânea ,  p .  3 .  “Na fenomenotécnica  
nenhum fenômeno aparece na tura lmente [ . . . ] .  Há que construí - lo  e  ler  seus caracteres 
ind ire tamente com uma  consciência  sempre desper ta  da  in terpre tação  ins trumenta l  e  
teór ica,  sem que jamais se  d ivida em pensamento experimental  puro  e  teor ia  pura”.    
155BACHELARD,  Gaston.  O Materia l i smo Raciona l ,  p .  233.  “[ . . . ]  no que d iz  respe i to  às 
exper iências sobre a  cor  das lâminas f inas,  a  técnica pr imi t iva que acabamos de indicar  
dava espessura à  lâmina.  Mas,  uma vez real izada a  coordenação da cor  com os dados  
geométr icos,  também se  pode perfe i tamente ca lcular  a  espessura da lâmina a  par t i r  de 
uma determinação ópt ica da cor .  Estes corolár ios [ . . . ]  são pouco conhecidos pelo  
f i lósofo;  mal  aprec iados também se se  a tr ibui  ao conhecimento comum um va lor  de 
base .  É por  i sso  que o  fi lósofo abusa tantas vezes da noção de dado,  sem uti l izar  o  
binômio eminentemente  at ivo:  dado-coordenado.  [ . . . ]  terá  o  f i lósofo direi to  de  dizer  
que  a  matér ia  nos é  dada?  Ei -la  conhec ida indiretamente  por  um cálculo  que visa  es ta  
determinação que passava pela  mais simples:  sua extensão .  [ . . . ]  porque é cálcu lo  de um 
comprimento  de  onda de uma cor  que permi te  determinar  a  espessura de uma lâmina  
mater ia l .  Só pelo  fato  des ta  passagem da f ís ica medida  à  f í sica ca lculada ,  todas as  
consequências algébr icas das le i s  podem tornar -se sugestões de exper iências”.  (gr i fos 
do autor)  
156

 É necessár io  que o  conhecimento se  renove e  que  outras exper iênc ias se  real izem 
porquanto o  conhec imento é  inacabado.  Por tanto ,  é  um processo  dinâmico de cr iação.  
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inusitadas experiências,  porque157 “o Mundo é totalidade e unidade, massa 

objetiva oferecida à contemplação”, e quando for necessário ao 

conhecimento,  o mundo antes concreto pode ser decomposto por estar 

aberto aos olhos do cientista.  

Relembramos o que falamos no primeiro capítulo desse estudo sobre 

o cientista atuante na fenomenotécnica, ele é o que segundo Bachelard158 

“vive e revive a objetividade, está sempre em estado nascente da 

objetivação, é coisa que exige um esforço constante de dessubjetivação”. 

Aqui se expressa a necessidade de a ciência ter no cientista o exercício de 

sua pura capacidade de construção do conhecimento, por conseguinte,  deve-

se também atribuir ao mundo a mesma pureza através da 

dessubstancialização da substância.  

Logo, da relação entre um cientista dessubjetivado e um mundo 

dessubstancializado resulta a realização de uma nova racionalidade159, 

aquela que não descreve a realidade, mas que se propõe a instaurar novas 

realidades antes impensáveis e que se efetivam160pelo emprego do 

racionalismo aplicado e do materialismo racional.  

A tensão que há no pensamento de Bachelard, que liga e separa a 

epistemologia da imaginação, é aplicada também no quesito sobre a cor.  

Em seu texto, O mundo como capricho e miniatura (p. 23) ,  ele faz uma 

incursão através do macro e do microcosmo deixando à mostra a relação 

entre o sonho e a percepção, como expressa nas seguintes palavras:  “O 

mundo é minha miniatura porque está tão longe, tão azul, tão calmo, 

quando o considero onde ele está, como está, no tênue desenho do meu 

devaneio, no limiar do meu pensamento!”. Vivenciar o mundo através de 

um pensamento dinâmico de desconstrução e construção, que aproxima e 

                                                           
157BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  p .24.  
158BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  305.  
159 PAIVA,  Rita .   Gaston Bachelard:  a  imaginação na c iênc ia ,  na poética e  na  
soc iolog ia ,  2005,  p .  162.  “Essa razão indômita  não induz à  descoberta ,  mas à  cr iação,  
ao ined it i smo,  tornando a  rea l idade o  seu obje t ivo e  não seu ponto de  par t ida”.  
160CESAR,  Constança.  Bachelard:  ciência  e  poesia ,  1989,  p .  42 .   “Combinando as  
contr ibuições  dos  dois polos  do conhecimento ,  sujei to  e  objeto ,  Bachelard  a firma que a  
real idade ,  à  qua l  o  cient i s ta  tem acesso ,  é  um objeto  construído pela  consc iênc ia  
racional ,  a  par t i r  dos dados da exper iênc ia” .  
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distancia o conhecimento dos objetos em dimensões macro e micro,  levanta 

dúvidas sobre a mais primordial característica humana, o olhar.   

Neste sentido, o mundo “visto” por Bachelard tem significados 

distintos, a saber, a visão de unidade do mundo e a visão de um mundo 

fragmentado em miniatura161·. Da relação entre162 o macro e micro vemos o 

olhar bachelardiano implícito nas palavras de Baudelaire163,  “às ondulações 

do devaneio, os sobressaltos da consciência”; traduzimos dizendo que as 

representações visuais não estão onde pensamos, isto é,  nos objetos 

situados na realidade, mas164 “onde acabamos de sonhá-los”.   

O olhar entendido sob o ponto de vista da observação material ista165 

da realidade torna-se simplista, porque o olhar capta com veracidade o 

objeto que se apresenta. Por outro lado, há o olhar que antecede a 

realidade, que166 “na espreita, na observação atenta, é possível dizer que se 

olha um objeto ausente”, neste contexto se destaca a cor invisível abordada 

anteriormente.   

A análise sobre o olhar não estaria completa sem a abordagem de 

sua fisiologia, nela Bachelard suscita a questão da profundidade do olhar 

na apreensão da visão geral,  que procura ver o objeto aonde de fato deve 

estar, no local do devaneio e não na realidade, pois na realidade o objeto 

será projetado por uma necessidade intrínseca da composição de uma visão 

geral167.    

                                                           
161A minia tura é  o  devaneio ,  o  homem pr imeiro  sonha  para poder  cr iar .  
162Aqui se  reafirma o exemplo atr ibuído anter iormente a  substânc ia  ouro Cf:  
BACHELARD,  Gaston.  O Mater ial i smo Raciona l ,  p .  223.  
163BACHELARD,  Gaston.  O mundo como capr icho  e  minia tura In Estudos ,  p .  27.  
164 Ibidem, p. 27-28. 
165Ibidem ,  p .  29.  “Postula -se apressadamente que o  olho é  um apare lho sempre fáci l  de  
ajustar ,  sempre sens ibi l izado,  sempre  pronto a  se  adap tar  às condições  objet ivas  mais 
mutáve is.  A teor ia  f í sica elementar  da  visão é  tão c lara  que houve  quem pensasse em 
torná-la  a  base essencia l  da teor ia  f is io lógica.  Enfim,  deixando-se levar  cada vez mais  
pelo  demônio da simpli f icação,  pareceu encontrar-se nessa via  a  resposta  ráp ida a  todos 
os prob lemas ps icológicos da visão” .  
166Ibidem, p. 31. 
167Ibidem, p. 30.  
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Confirmando esse raciocínio,  temos o estudo da psicologia da visão 

realizado por Renée Déjean168 dizendo que, numa visão geral , há sempre um 

ponto que realça nossa atenção. Contudo, este realce está nas condições 

psicológicas da visão através do hábito da repetição, ou seja, o objeto que 

excita a visão é percebido e projetado habitualmente e,  apesar disso, 

anterior ao hábito o ponto surge primeiro no devaneio169.  É ele que nos dá a 

visão da totalidade do mundo. A habitualidade da percepção coloca a 

imagem do objeto captado na realidade como ilusão, em oposição à imagem 

gerada no devaneio, que não tem sua origem em nada antecedente.  

Na mesma linha psicológica, mas com propriedade diferente, o 

estudo de C. A. Strong diz que numa primeira análise sobre a visão o que 

nos chama a atenção é a profundidade170,  haja vista que “em termos que 

diferem do comprimento e da largura: o comprimento e a largura são 

coloridos, ao passo que a profundidade não o é”.  Assim sendo, o colorido 

que apreendemos está nos objetos em sua reação à luz e por sua vez 

sensibiliza os olhos,  portanto, os objetos171 “trazem a cor como que por 

acréscimo e a respeito dos quais acionamos uma vida muscular”. Desta 

maneira, a profundidade é apenas um branco172 porque escapa à 

                                                           
168Ibidem ,  p .  31,  Bachelard  ci ta  a  Obra de Renée  Déjean,  Étude  psycho logique de la  
dis tance dans la  v is ion ,  p .  124.  “O que expl ica  a  visão a  d istância  das  imagens são as 
próprias condições ps icológicas que determinam a f ixação a  ta l  d is tânc ia  no campo 
visual ,  a  a t iv idade prospect iva do esp ír i to  para  todas as d ireções do  campo visual  e  em 
par t icular  para ta l  d istânc ia ,  a t ividade que condiciona a  e f icácia  do excitante  s i tuado a  
dis tânc ia .  As antecipações sucess ivas e  cada vez  mais exatas  da  d istânc ia  do exci tante  
permi tem,  por  f ixações  cada vez mais  adequadas que e las provocam,  obter  impressões 
que fornecem cada vez mais ní t idas,  e  perceb idas a  uma d istância  que se  aproxima da 
do exci tante ,  à  medida  que  o  ponto de fixação se aproxima deste  úl t imo” .  (“Ce  qui  
exp lique la  vis ion à  dis tance des images,  ce  sont  les condi t ions psycgologiques e l les-
mêmes qui  dé terminent  la  fixat ion à  te l le  d is tance  dans le  champ visuel ,  l ʾ act ivi té  
prospective de  lʾespr i t  vers toutes les  direct ions du champ visuel  e t  en  par t icul ier  vers 
te l le  d is tance,  act iv i té  qui  condi t ione lʾe ff icac i té  de lʾexci tant  s i tue à  distance.  Les  
anticipa t ions success ives e t  de plus en p lus  exactes de la  d istance de lʾexci tant  
permet tent ,  par  des fixat ions de p lus adéquates quʾe l les provoquent ,  dʾobtenir  des  
impressions ré t in iennes te l le  quʾe l les donnent  l ieu à  des images de plus em p lus net tes,  
e t  perçues à  une  distance qui  se   rapproche de cel le  de lʾexc i tant ,  à  mesure que le  point  
de fixa t ion se  rapproche  de ce dernier”) .    
169Ibidem, p. 30.  
170Ibidem ,  p .  32.  Bachelard  ci ta  a  Obra de C.  A.  Strong,  “Dis tance and Magni tude” ,  In  
Essays on the Natura l  orig in  of  mind ,  1930,  p .  41.  
171Ibidem, p. 33. 
172 A profund idade do olhar  entendida como um branco será retomado por  Bachelard  em 
A Chama de uma vela ,  p .  109,  e  como a profundidade do si lênc io:  “A página branca 
impõe si lêncio” .  
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sensibilidade. Afirma o filósofo francês que173 “se o Mundo só fosse 

colorido, se fosse visão puramente visual, pura miniatura, eu não reagiria,  

não representaria ,  continuaria a pensar no plano do devaneio [.. .]”.  

Enfim, a cor entendida epistemologicamente perpassa a ocularidade 

e a materialidade, repousa na matéria ou habita na visão, segue imersa nos 

métodos analíticos para desvendar sua materialidade, não obstante, 

também, suscitar a cor inteligível. A cor é somente um conceito ou a ele 

antecede? Vimos aqui que Bachelard mesmo demonstrando a contradição na 

apreensão da cor, ainda assim harmoniza o conceito e a imagem, pois evoca 

além da análise epistemológica, a abertura na qual habita a cor intel igível.  

 

3.1.  A dessubstancialização da imagem 

 

A tensão ontológica que sustém no pensamento bachelardiano razão 

e imaginação demonstra não a redução de uma na outra, mas a sinceridade 

existente no âmbito do conhecimento onde não se confunde174 ideias e 

imagens: o mundo é colorido na razão e é cor na poesia.  

Na razão, a cor está ligada primeiramente ao mundo da ocularidade 

e da experimentação, ou seja, ao mundo real fenomênico que, com a nova 

epistemologia, passou a ser construída subsist indo no mundo da 

surracionalidade. Ao se desvincular a cor do mundo fenomênico erige-se 

um novo olhar criador, porém, ainda assim, o olhar criador é recriador, é a 

instauração do novo espirito científico que repensa o já pensado, para nele, 

através da dialetização do pensamento, demover os obstáculos promovendo 

a abertura para o novo. 

                                                           
173Ibidem ,  p .  33.  
174LACROIX, Jean.  Gaston Bachelard ,  e l  hombre y la  obra  In Introdución  a  Bachelard ,  
1973,  p .  13.  “Confundi r  razón e  imaginac ión,  exp licar  la  imagen por  acumulación de  
ideas y la  idea con acop io de imágenes,  es una verdadera deshonest idad  inte lec tua l ,  tan 
des truct iva de la  poes ía  como de la  c iencia .  
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Dizemos isso com vistas ao entendimento da cor epistemológica 

que, como um componente da ocularização, transmuda-se de qualidade da 

substância para substância criada pela fenomenotécnica. Sendo a 

fenomenotécnica a criadora dos fenômenos, a cor criada é uma 

dessubstancialização da substância em virtude de o saber científico não 

estar mais atrelado à visibilidade e concretude do mundo175.   

Todavia, para que aconteça a dessubstancialização da substância, 

antes deve haver a consubstanciação176,  como explica Bachelard, “[.. .]  o 

homem vence as contradições do conhecimento imediato.  Ele força as 

qualidades contraditórias à consubstanciação, a partir do instante em que 

ele próprio se l ibera do mito da substancialização”. Desta maneira, quando 

várias cores convergem a uma única substância passamos, neste ponto, a 

não entender a cor, mas o colorido177a ela atribuído. Porém, essa 

contradição não acontece na fenomenotécnica, pois nela a cor é antes 

construída como fenômeno178.  

Entendemos que, analogamente, na poética também acontece a 

consubstanciação e a dessubstancialização, assim pensamos em virtude da 

recorrência desses conceitos em ambos os momentos da obra 

bachelardiana179.  Por conseguinte, na poética, a pluralidade de qualidades 

                                                           
175Temos aqui o exercício da dialét ica bachelardiana que apresentamos no 
primeiro capítulo, onde explicamos, que a  d ialé t ica bache lardiana não é  o  
movimento de  ir  e  v ir  no pensamento,  é  exatamente  oposto ,  e la  va i  de encontro  ao  
contrad itór io  no processo do conhec imento.  Ao inic io  do processo cogni t ivo a  dia lé t ica 
se  põe em vigí l ia  e  age deformando todos os  concei tos pr imeiros que per turbam o  
conhecimento .  
176BACHELARD,  Gaston.  A Formação do  Espíri to  Cient í f ico ,  p .  306.   
177BACHELARD,  Gaston.  A Água e  os sonhos ,  p .  121.  “A cor  pouco importa:  e la  dá  
apenas um adjet ivo ;  não  des igna mais que  uma var iedade”.  
178BACHELARD, Gaston. A Ativ idade Raciona lista  da Física con temporânea ,  p .  3 .  
“Na fenomenotécnica nenhum fenômeno aparece  naturalmente [ . . . ] .  Há que construí - lo  e  
ler  seus caracteres ind iretamente com uma consciência  sempre desper ta  da inte rpretação 
ins trumenta l  e  teór ica,  sem que jamais se  divida em pensamento exper imenta l  e  teor ia  
pura”.    
179WUNENENBURGER, Jean-Jacques.  Imaginár io  e  Rac ional idade:  uma teor ia  da 
cr ia t iv idade geral  In BACHELARD: Raison et  Imaginat ion,  2005,  p .  49.  “[ . . . ]  a  
epistemologia c ient í f ica  de G.  Bachelard  permi t ir ia  descobr ir  uma propriedade ocul ta  
da própria  imaginação ,  que res ide numa l iber tação das imagens Com efei to ,  se  G.  
Bachelard  insis t iu pr incipa lmente na depuração das imagens na senda da abstração,  
parece  que a  poét ica ,  por  sua  vez,  foi  levada a  operar  do mesmo modo,  na 
dessubstancial ização das imagens,  que têm tendência  a  se  tornar  obstáculos à  cr iação.  
G.  Bachelard  reencontrar ia ,  ass im,  uma longa tradição platônica ,  pela  qua l  a  imagem 
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atribuídas à matéria incorre de modo semelhante ao mesmo erro na 

epistemologia. Ilustramos ressaltando que em A Água e os Sonhos  há 

referência de qualidades diversas atribuídas à matéria180 água, a saber, 

águas claras,  profundas, compostas, etc.  Da mesma maneira,  encontramos 

em O Ar e os Sonhos quando na narração de uma tempestade atribui-se à 

matéria ar a qualidade de violento ou de ventos irados.  

Notamos que esse tipo de atribuição qualitativa exposta no poema 

demonstra a ligação ainda existente com a visibilidade da realidade. É 

necessário que o caminho se inverta e que a imagem seja dinamizada 

afastando-se da realidade para residir na irrealidade181,  que seja 

desimaginada. Tomemos o exemplo da água no poema, nela podemos 

considerar a consubstanciação em dois momentos: primeiramente, as 

diversas qualidades atribuídas à substância água devem unir-se num único 

elemento para que a água seja somente uma substância-água na realidade 

impedindo, desta maneira, a compreensão equivocada da existência de 

substâncias distintas.   

O outro momento seria aquele em que a substância-água, já 

destituída das diversas qualidades, se dessubstancializa na realidade para 

habitar a imaginação como imagem-água, porque na imaginação a matéria 

antecede ao poema, vivificando e se enraizando no poeta dando vida ao 

                                                                                                                                                                                
es tá  exposta  ao r i sco da  idola tr ia ,  enquanto serve de te la  ao que a  inspira ,  a  anima,  e 
dá- lhe vida.  Conforme a  um verdade iro  iconismo,  a  imagem é convidada a  desaparecer ,  
para dar  lugar  a  um núcleo de sent ido novo,  o  que impl ica uma espéc ie  de 
desaparec imento,  de esvaz iamento.  Poder -se- ia  assim,  aproximar  a  cr iat ividade 
bachelardiana de uma t radição que passa por  Mestre  Eckard t  para quem, em últ ima 
anál ise ,  a  imagem deve ser  “desimaginada” (“entb i ldet”) ,  l iber ta  de sua  
representat ividade para  dar  lugar  a  uma espécie  de e levação que l ibera um sentido  
ret i f icado.  O d inamismo do imaginár io  repousa,  em G.  Bachelard ,  numa espéc ie  de  
processo que consis te  em esvaz iar  a  imagem, para que outra  possa tomar  seu lugar .”  
180CARVALHO, Mir iam.  A imaginação  da água no vaz io  do desabi tar .  O espaço e  o  
tempo em “A terceira  margem do r io” In Revis ta  Filosóf ica Brasi lei ra ,  1993,  p .  76.  “Ao 
tratar  da imaginação da  matér ia ,  para Bachelard ,  matér ia  e  substância  são sinônimos”.  
181 BACHELARD, Gaston.  Fragmentos de  uma poética do Fogo ,  p .  54.  “[ . . . ]  Mas todas 
essas imagens que pre tendemos examinar  antes de considerar  as imagens propriamente  
l igadas à  imagem tradic ional  da fênix são imagens dinâmicas .  Não são verdade iramente  
imagens de substânc ia .  Os pássaros de fogo são imagens da rapidez .  Os pássaros de  
fogo são t raços de fogo .  Quando esses t raços de fogo,  raio  ou voo,  vem nos surpreender  
em nossa contemplação,  e les aparecem a nossos olhos como instantes ampliados,  e les  
são instan tes de un iverso  [ . . . ]” .  (gr i fos do autor )  
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poema, ou do mesmo modo, a consubstancialidade aponta para a 

necessidade vital do poeta em promover vida à imaginação.  

Por conseguinte, a atividade de dessubstancialização da imagem 

destitui na poesia qualquer tipo de ligação com a realidade, colocando a 

imagem no silêncio do poeta, na dinamização do seu pensamento e, 

consequentemente,  superando o tempo, o espaço e a concretude da 

realidade. A imagem poética, diz Jean Lacroix182,  “não deriva de um 

impulso: nasce do nada como um mundo [ .. .]  é criadora do pensamento”. O 

momento da geração da imagem autógena, da imagem-novidade, é o 

momento onde ela tem seu próprio dinamismo e acentua-se em sua 

originalidade. 

Em razão do entendimento sobre a originalidade da imagem, 

Bachelard aponta o sentido no qual passou a conceber a imagem advinda de 

uma “ontologia direta” e, neste interim, abandona toda explicação 

relacional da psicologia e da psicanálise, pois ambas não teriam mais 

função.  Diz ele que a psicologia concebe uma relação causal do sujeito 

com a realidade em sua vivência, motivo pelo qual a imagem se manifesta 

no momento do sono. Por outro lado, sob a imagem a psicanálise procura a  

realidade esquecendo-se de procurar o inverso, ou seja, a positividade da 

imagem acima da realidade, na irrealidade.  Estando, pois, a imagem na 

irrealidade, ela não pode recordar dos antigos arquétipos (modelos 

junguianos), porque na imagem não há antecedência e nem posterioridade, 

ela é dinamismo, vige em sua atualização imagética. 

Enfim, Gaston Bachelard opõe a função do irreal183 à função do real 

da psicologia e da psicanálise. Ascender ao imaginário é desvincular-se da 

realidade desti tuindo a imagem de qualquer matéria de referência 
                                                           
182LACROIX, Jean.  Gaston Bachelard ,  e l  hombre y la  obra  In Introdución  a  Bachelard ,  
1973,  p .  15.  “La  poesía  t iene uma manera muy d is t inta  de vencer  al  instante  y quizás va  
más lejos que la  c iencia ,  porque ante  todo acepta el  aspec to  trágico del  instante .  Hay 
una agonía del  instante .  Pero esta  agonía es una exal tac íon,  y cont ra  e l  tempo 
hor izontal  que f luye  monótono [ . . . ]  La  imagem,  en cambio ,  es creadora  de pensamento .   
Em sus  úl t imos l ibros,  Bachelard  abandona  toda expl icacíon psico lógica e  incluso  
psicoana lí t ica ,  para captar  e l  arranque de la  imagen em uma consc iênc ia  individual” .  
183QUILLET, Pierre .  Introdução ao pensamento de  Bachelard ,  1977,  p .  116.  “ A função  
do ir rea l  é  a í  função  de deci fração do  rea l” .  
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interpretativa e reprodutora da realidade. É conceber a imagem somente 

como uma imagem sem causa,  é concebê-la autogênica.  

 

3.2.  A cor poética 

 

Vimos anteriormente que na epistemologia, a cor foi num 

determinado momento entendida como cor invisível por não estar ao 

alcance da ocularidade, mas por encontrar-se “entre” dois momentos dessa 

ocularidade. Das conjeturas fisiológicas do olhar conclui-se não somente a 

análise do olhar colorido em largura e cumprimento, mas, principalmente, a 

cor na profundidade do olhar que escapa à realidade do mundo. Seguindo 

esse pensamento, atribuímos o olhar em profundidade à cor invisível,  

sobretudo, porque o olhar em profundidade é um olhar de “inversão”,  

aquele que segue o sentido contrário ao real dirigindo-se à surrealidade 

onde habita a imagem. 

 Desta maneira, a cor antes entendida como cor invisível  passa 

agora a ser entendida como imagem, porque “[. . .]  por sua novidade e por 

sua atividade, a imagem poética tem um ser próprio. Ela advém de uma 

ontologia direta [.. . ]  a imagem poética emerge da consciência como um 

produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua 

atualidade184”. A imagem é o élan vital da imaginação, é aquilo que vibra e 

que se revela; é o centro de sua origem e sua origem é seu centro, nada a 

completa a não ser ela mesma. A imagem é o olhar meditativo da 

profundidade. 

O olhar sem profundidade vê a aparência da cor, ou seja, vê a cor 

como colorido, já o olhar profundo busca em sua profundidade a revelação 

da cor. Olhando em profundidade Gaston Bachelard transitou diferentes 

momentos da imagem em cor, evidenciadas, por exemplo, em A Poética do 

Espaço,  onde diz que “[.. .]  qualquer grande imagem tem um fundo onírico 
                                                           
184BACHELARD,  Gaston.  A Poét ica do  Espaço ,  p .  184.   
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insondável e é sobre esse fundo onírico que o passado pessoal põe cores 

particulares”. Este pensamento corrobora o que o filósofo já t inha afirmado 

em A Psicanálise do Fogo, que só se conhece o que verdadeiramente se 

sonhou. Logo, as cores particulares do conhecimento já estavam impressas 

no imaginário e, como sabemos, esta obra é a linha divisória entre o 

pensamento epistemológico e o poético,  revela-se, portanto,  a tensão do 

pensamento bachelardiano. 

Nas obras sobre os quatro elementos da natureza encontramos 

diversas passagens reafirmando a importância da profundidade, bem como o 

uso da cor numa mescla de imagens literárias, como mostra em A Água e os 

Sonhos185:  “no meu devaneio não é o infinito que encontro nas águas, mas a 

profundidade”; e mais adiante “o infinito, em nossos sonhos, é tão 

profundo no firmamento quanto sob as ondas”, e, “é a ela que pedimos 

nossa cor fundamental”. É, todavia,  o olhar voltado para a profundidade 

que levará o observador de encontro com as imagens em sua novidade. 

Assim como o leitor de poemas, o leitor da pintura deve estar atento ao 

olhar da profundidade, pois o olhar desatento e superficial  “não vive o 

papel imaginário dessa pintura natural ,  dessa estranha aquarela que dá 

umidade às mais brilhantes cores186”.  

Sequencialmente, encontramos a seguinte reflexão em O Ar e os 

Sonhos187,  “o sonhador deixa-se ir à deriva. Só a imaginação pode ver os 

matizes; ela os apreende na passagem de uma cor a outra”, e “o universo 

aéreo enche-se de uma harmonia das cores”, aonde “o voo deve criar sua 

própria cor”.   Da mesma forma encontramos essa cor diferenciada na obra 

A Terra e os Devaneios da Vontade188mostrando que “[. . .]  as cores ganham 

repentinamente energia. Significam energias humanas”.  

Por fim, em A Terra e os Devaneios do Repouso ,  a passagem de uma 

imagem a outra delimitada pelo tingimento da imagem, leva Bachelard a 

                                                           
185BACHELARD,  Gaston.  A Água e os Sonhos ,  p .  9 ,  51.  
186Ibidem, p. 51. 
187BACHELARD,  Gaston.  O Ar e  os Sonhos , p .  4 ,  
188BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios da vontade ,  p .  124.  
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citar189o pensamento do poeta D. H. Lawrence, que diz: “De repente, nesse 

mundo repleto de tons, de matizes, de reflexos, capto uma cor,  ela vibra em 

minha retina, molho aí meu pincel e exclamo: eis a cor”, isto significa para 

o filósofo francês o surgimento do “sujeito tonalizado do verbo 

imaginar190”. As cores estão, como vimos acima, se revelando como imagem 

de profundidade e intensidade. 

Ao evocar o sujeito tonalizado do verbo imaginar, Gaston Bachelard 

nos mostra que para além de qualquer conjectura racionalista e 

materialista, o pintor nos revela sua cor através de uma ontologia,  mais 

especificamente, uma ontologia da cor191.  A cor aqui referida é a cor que no 

pintor192 constrói  um mundo e que no poeta narra a surrealidade da poesia. 

Entendemos que a imagem ontológica da cor pode ser considerada a 

linguagem poética que nasce de uma ontologia direta que brota do coração, 

da alma, aquela que habita a tensão do pensamento bachelardiano. 

A cor está no poema, o poema está na cor e ambos estão na 

revelação da l inguagem poética.  É na linguagem poética que subsistem as 

imagens que não são passíveis de classificação como são os conceitos. 

Quando Bachelard analisa a cor em sua epistemologia e entende a 

existência da cor invisível, confirma a impossibilidade de sua classificação 

deixando implícito, ao mesmo tempo, a existência de outro momento em 

que ela seria partícipe na imaginação193.  Com isso, na imaginação e inerente 

à pintura está o olhar de profundidade do pintor que não reproduz a 

realidade do mundo, mas que constrói a realidade da surrealidade através 

de suas imagens,  revelando-as para o mundo.   

                                                           
189BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios do Repouso ,  p .  69.  
190Ibidem. 
191BACHELARD, Gaston.  O pintor  so l ic i tado pelos elementos In O Direi to  de Sonhar ,  
p .  27.  “As co isas não são mais apenas pintadas e  desenhadas.  E las nascem color idas,  
nascem pe la  ação mesma da cor .  Com Van Gogh,  um t ipo de ontologia  da cor  nos é  
subi tamente  reve lado” .  
192

 Ib idem,  p.  26 .  “Para um grand e p intor,  qu e medi ta  sobre o  pod er d e sua arte,  a  cor  
é u ma força cr iante”.  
193 Como fo i  demonstrando  em sua poé tica.  
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Ao revestir uma tela em branco com imagens de cor sólida, o pintor 

está narrando através de pinceladas a história de sua poética,  como mostra 

Gaston Bachelard em O Direito de Sonhar194,   

 

Com cores,  o pintor nos falará da solidez,  de todos os  
t ipos de solidez:  do te to, a da muralha, a do homem. Sim, 
Segal construiu a a ldeia com suas telas.  Refez os  
telhados, cimentou as muralhas. [ . . .]  Há no olhar captado 
por esse pintor uma perspectiva das profundezas. Para 
além das aparências .  

 

E as cores tornam-se sólidas palavras imaginadas, palavras 

“profundas” t ingidas com a cor da imaginação. O pintor195 dá sua alma à 

tela em branco, medita como sonhador da realidade em cores e imagina 

como o fez Claude Monet em As Ninfeias, que interpretamos como as 

ninfeias habitando perenemente a cor do instante do pintor na paisagem do 

mundo. Efetivamente, “a imaginação ultrapassa a realidade, ela vai ao 

fundo das coisas196”,  desta maneira, o pintor é o sujeito tonalizado, que está 

presente no momento mesmo do surgimento de sua imagem como produção 

criadora de sua pintura.   

Entendemos que ao pensar a cor no sentido do conceito e da imagem 

concebemos, simultaneamente, uma ligação e distinção no pensamento de 

Bachelard. A ligação se fundamenta na unidade dinâmica do seu 

pensamento e a distinção em suas vertentes.   

Do ponto de vista epistemológico nossa reflexão mostra dois 

momentos simultâneos da cor: o primeiro seria aquele em que a cor está 

vinculada à exterioridade aproximando-se do objeto através de suas 

                                                           
194BACHELARD,  Gaston.  Simon Segal   In O Direi to  de sonhar ,  p .  32-33 .  
195Ibidem ,  p .  31.  “Esse dar-se de corpo e  a lma à sua obra ,  o  retomar a  cada te la  uma 
meditação  sobre sua  a r te ,  para que essa  nova te la  seja  a  expressão de sua alma 
profunda,  e i s  o  segredo do cr iador  Simon Segal” .  Cf .  BACHELARD, Gaston.  A Poética  
do Devaneio ,  p .  175.  “[ . . . ]  o  p intor  saber  “const ruir  seu olhar”,  ta l  como o cantor ,  num 
longo exercício ,  sabe  construir  a  sua voz.  O o lho  já  não  é  então mero cent ro  de  uma 
perspect iva  geométr ica.  Para o  contemplador  que  “constrói  seu o lhar”,  o  olho  é  o  
projetor  de uma força humana”.  
196BACHELARD,  Gaston.  A Terra e  os  Devaneios da Vontade ,  p .  14.  
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qualidades, não obstante permaneça em seu entorno. O outro seria quando a 

cor invisível  surge como algo que escapa ao sentido racional. Destes dois 

momentos podemos inferir que a cor vige na imaginação por não confrontar 

a imagem com a realidade, mas, tão somente, por habitar sua profundidade; 

este é o momento da fenomenologia da imaginação197.   

A cor epistemológica e a cor poética fazem parte da mudança de 

estatuto da realidade que encontramos no pensamento de Gaston Bachelard, 

uma mudança que permitiu o surgimento das realidades nomeadas de 

surracionalidade e surrealidade; ambas imprimiram um novo “sentido” de 

ontologia em suas obras. Ao contrário da Ontologia Tradicional que 

pergunta o que é o ser, a ontologia apregoada por Bachelard está 

diretamente ligada ao ser pela unidade dinâmica do seu pensamento.  

De modo específico, podemos entender essa unidade como a 

abertura tensionada por uma ontologia e que na via epistemológica se 

tornou a estética da razão, porque colocou a linguagem matemática na 

beleza da criação dos fenômenos, estabelecendo, também, uma razão 

contraditória que inverteu o pensamento convencional e encontrou a 

criação científica do novo espirito científico.  

Na nova ciência do século XX, o conhecimento precisou ser 

repensado e reformulado, atingindo a linguagem matemática e promovendo 

uma reformulação em seu método para adequar-se ao novo momento da 

racionalidade, passando a vigorar, segundo Bachelard, no mundo da 

surracionalidade. A linguagem matemática revisi tada e recriada como 

construtora de uma nova realidade científica pertence ao novo espírito 

científico, nele é a especificidade do pensamento numênico que transforma 
                                                           
197BACHELARD, Gaston.  A Poét ica do Espaço ,  p .  95.  “A fenomenologia da imaginação 
sugere que vivamos d i retamente as imagens como acontec imentos súbi tos da vida.  
Quando a imagem é nova ,  o  mundo é novo” .  Cf.  QUILLET, Pierre .  Introdução ao  
pensamento  de  Bachelard ,  1977 ,  p .102.  “A fenomenologia é  a  esperança num olhar  
novo que acentua a  vir tude de or igem,  abre o  espí r i to  à  na tural idade do 
des lumbramento,  torna-o sensível  às menores var iações da imagem maravi lhosa,  faz  
viver  a  intencional idade  poética”.  Cf. BARBOSA, Elyana.  Gaston Bachelard.  O arau to  
da pós-modernidade,  1996.  “Pode-se  considerar  esse momento como sua  fi losof ia  do 
devaneio  propr iamente  di ta .  [ . . . ]  a  preocupação é  procurar  uma de terminação 
fenomenológica das  imagens  e  não mais uma descr ição  objet iva das  imagens  formadas 
pelos quatro  elementos  da matér ia .  [ . . . ]  O procedimento é  mais l ivre ,  o  sujei to  é  
verdade iramente cr iador  de imagens”.   
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o estatuto da realidade, onde antes a propriedade matemática descrevia a 

realidade caminhava com segurança,  deixava transparecer a certeza 

resultante de seu método.  

O oposto ocorre na nova ciência, nela a matemática tem a 

propriedade construtora da realidade e a certeza resultante do conhecimento 

será relativa, necessitando ser pensada e discutida pelos cientistas para, por 

fim, ser construída.  Por conseguinte, sobre o surracionalismo, explica 

Castelão-Lawless que ele é um modelo198 metafísico da ciência 

contemporânea, é uma transformação do olhar do cientista para o mundo e,  

sendo assim, passa a eleger um novo modelo de racionalidade, não mais 

aquele modelo que se conforma em atingir o limite do conceito, mas o 

modelo construtor de realidades.   

De forma similar, a surrealidade é o novo estatuto da realidade 

com vistas à imagem poética, esta que surge da alma como uma ontologia 

direta199.  Destaca Bachelard em A Poética do Espaço (p. 183) que:  

 

A imagem poética [ . . .]  não é o eco de um passado. Dá-se 
antes o inverso:  pela explosão de uma imagem o  
pensamento longínquo ressoa em ecos e não se vê em que 
profundidade estes ecos vão repercutir  e desvanecer .  Em 
sua novidade, em sua atividade a imagem poética tem um 
ser próprio, um dinamismo próprio. Ela se revela por uma 
“ontologia  direta”.  

 

A epistemologia tem seu eco em conhecimentos anteriores,  porém, a 

poética bachelardiana se constrói de maneira oposta, porque, através da 

apreciação da literatura, da poesia e da arte, o filósofo francês percebeu as 

imagens poéticas como instantes criadores que habitam a região mais 

intensa do ser. Deste modo, imersas na profundeza do ser, as imagens não 

                                                           
198CASTELÃO-LAWLESS,  Teresa.  Os problemas fi losóf icos da ciênc ia  moderna e  a  
nova educação cientí f ica:  percursos pela  ep is temologia  bachelard iana In Ideação,  2012,  
p .  19-36 .  
199Análogo à  a f irmação sobre a  onto logia  da cor .  Cf.  BACHELARD, Gaston.  O p intor  
sol ic i tado pe los elementos In O Direi to  de Sonhar ,  p .  27.  “Com Van Gogh,  um t ipo de 
ontologia  da cor  nos é  subi tamente revelado”.  
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podem suscitar questionamentos, uma vez que não há interferência 

temporal,  social ou cultural  do mundo exterior, de maneira  que elas serão 

sempre novidades geradas a partir de si mesmas.  

 A ontologia bachelardiana não pergunta ao ser sobre si mesmo, mas 

afirma que esse ser num movimento de inflexão olha com profundidade 

para a origem da imagem. Portanto, sendo uma imagem original , não pode 

haver qualquer interferência do exterior,  consequentemente é inviável 

pensar sobre a existência de alguma relação entre a consciência racional e a 

consciência poética,  embora ambas tenham suas raízes no pensamento de 

um ser.  

Destarte, ambas as consciências se realizam individualmente: a 

consciência racional  se realiza como construtora de fenômenos seguindo o 

sentido do irreal ao real; e a consciência poética seguindo do real ao irreal , 

esta,  por sua vez, volta-se para a busca da compreensão daquilo que no ser 

se assenta como possibilidade do devir fenomênico tocando o silêncio do 

mundo surreal. A consciência poética é, pois, o devaneio que devaneia as 

imagens criadoras em sua liberdade. 

 Na ontologia bachelardiana “[. . .]  a pintura como a poesia é uma 

fenomenologia da alma200” e, deste modo, ambas advém de uma ontologia 

direta; logo, as imagens que sucedem da pintura e da poesia são imagens 

novas e instantâneas preexistindo ao pensamento e à matéria.  Elas existem 

na consciência do ser da imagem. Importa elucidar sobre a composição da 

consciência haja vista o filósofo distinguir nela dois períodos: do sonho e 

do devaneio. Neste momento, convém lembrar que o sentido de 

originalidade foi primeiramente colocado quando o filósofo francês durante 

o desenvolvimento de sua epistemologia201 concebeu o instante, ou seja, ele 

declarou o instante como origem e único sentido de realidade. 

                                                           
200BACHELARD,  Gaston.  A poét ica do Espaço ,  p .  4 .  
201Lembramos quando ainda na ver tente  ep is temológica o autor  guardou o  sent ido de  
“or igem” expressa em BACHELARD, Gaston.  A Intuição do Ins tante ,  p .  88,  “[ . . . ]  como 
real idade ,  só  exis te  uma : o  ins tante”.   
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Falamos acima que as imagens literárias e da arte existem na 

consciência do ser da imagem e também vimos que o instante é origem em 

si mesmo; inferimos, então, que a imagem é o instante que é origem em si 

mesmo e dura sua própria duração. Por conseguinte,  apesar dessa 

compreensão e ao aplicar a originariedade da imagem à consciência 

poética, torna-se necessário entender se é possível existir um cogito na 

consciência do homem sonhador202,  ao que diz Gaston Bachelard,  

 

O sonhador noturno é  incapaz de enunciar um cogito.  O 
sonho noturno é um sonho sem sonhador. Ao contrário,  o 
sonhador de devaneio tem consciência bastante para 
dizer:  “Sou eu que sonho o devaneio, sou eu que estou 
feliz por sonhar o meu devaneio,  sou eu que estou feliz  
por graça deste lazer em que já não sou obrigado 
apensar”.  

 

Com efeito, no sonho em que vigoram as imagens da exterioridade 

não há atividade consciente do sonhador,  motivo pelo qual  esse sonho ser  

vazio, é um sonho sem sonhador. Diferentemente ocorre no devaneio, nele 

as imagens surgem antes do pensamento e o ser do devaneio está presente 

ao seu devaneio, tendo, portanto, consciência203 de suas imagens. No 

devaneio não há entorpecimento ou esvaziamento do sonhador, muito ao 

contrário, realiza-se uma criatividade plena de imagens. É diante dessa 

compreensão que Gaston Bachelard possibilita o devaneio criador através 

do olhar debruçado sobre a profundidade e solidão, fazendo com que o ser 

vá de encontro ao fundo de sua natureza para receber as imagens que nela 

brota.   

Portanto, é assim que o ser se realiza como criador de sua realidade, 

ou mais especificamente, é através da consciência de seu devaneio que a 

consciência criadora tem consciência de si e de sua criação. Na ontologia 

poética é o devaneio operante que prepara as obras e que constrói um 
                                                           
202BACHELARD,  Gaston.  A Poét ica do  Devaneio ,  p .  22.  
203Ibidem,  p .  144.  “O devaneio  é  uma at ividade onír ica na  qua l  subsiste  uma c lareza de  
consc iência .  O sonhador  do devaneio  es tá  presente  no seu devaneio”.  
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mundo, razão pela qual se constitui o instrumento fundamental da criação 

poética.  

Vê-se desde já a independência de ambas as consciências, a poética 

e a racional, não há deslocamento das noções da epistemologia para a 

vertente poética e nem mesmo a recorrência de algum termo nos permite 

pensar a interação entre ambas. A epistemologia é tributária da at ividade 

científica, o mesmo não acontece na vertente poética, uma vez que nela se 

realiza autêntica e originariamente o acontecimento poético-literário e 

art ístico.  Pensar a autenticidade e originalidade desse acontecimento 

significa colocá-lo em sua novidade que, por sua vez, só pode ser 

alcançado quando o ser ultrapassa o limite da realidade para formar suas 

imagens na surrealidade, ou ainda, quando o homem supera sua condição de 

humanidade. 

O processo de elaboração da nova epistemologia teve como base o 

entendimento bachelardiano sobre o funcionamento do psiquismo, pois,  

nele, o ser tem consciência de sua própria capacidade de criação. Contudo, 

não só desse aspecto vive o homem do saber, há outro conhecimento que 

escapa ao sentido construtor de realidade; aquele que reside na profundeza 

do psiquismo e tem sua função na irrealidade. Ou do mesmo modo, na 

função de irrealidade não está somente a geração de ideias,  mas,  sobretudo, 

a geração de imagens que surgem espontaneamente habitando o imaginário.  

O homem ultrapassa sua condição de humanidade em decorrência do 

distanciamento da construção científica para poder viver a outra instância 

do psiquismo, o imaginário. Ressaltamos, porém, que o distanciamento 

entre ciência e poesia acontece em virtude de suas estruturas, contudo, 

permanecerem ligadas por um psiquismo que exerce as duas funções: do 

irreal e do real.  

Por conseguinte, como mencionamos anteriormente, encontramos 

entre os momentos da epistemologia e da poética uma tensão ontológica 

que os une apontando para um novo sentido de ontologia.  Tal sentido busca 

compreender nas duas vias dos seus pensamentos aquilo que obscurece o 
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entendimento sobre o inaparente da realidade. Destarte,  vemos através da 

ontologia bachelardiana, que na surracionalidade o númeno é o componente 

revelador da inaparência da realidade, porque constrói  uma realidade que se 

sobrepõe à realidade aparente.  

Na mesma linha de raciocínio,  a realidade na qual reside o 

surrealismo compõe-se das imagens poéticas e revelam a realidade que 

habita o imaginário.  O surrealismo é considerado um segmento importante 

na construção de um conhecimento complementar, evidenciado através da 

compreensão sobre a aplicação dos quatro elementos da natureza de 

Empédocles às imagens dos mais diversos poemas, suscitando a objetivação 

que daria sentido às imagens dos poemas, ao mesmo tempo em que daria 

vida ao imaginário do poeta.  Esta objetivação não supria a explicação sobre 

a imagem, que além de ser autógena, ainda preexiste a qualquer relação 

com o pensamento e a matéria, significando, na verdade, que a imagem 

pura i lumina a criação da realidade que se sobrepõe à realidade concreta.  

A consciência poética apreende a dinâmica dessa imagem pura que 

se revela e se oculta em seu próprio momento,  por isso, conclui-se que a 

imagem é o instante revelador do pensamento em sua profundidade e 

solidão. Frente a essa reflexão, o homem noturno se debruça sobre a chama 

de uma vela e,  em absoluto devaneio nasce em sua consciência as imagens 

puras, como declara o fi lósofo204:  

 

Neste pequeno l ivro, de pura fantasia,  sem a sobrecarga 
de saber algum, sem nos aprisionarmos na unidade de um 
método de investigação, gostaríamos de dizer que [ . . .]  a  
renovação da fantasia recebe um sonhador na 
contemplação de uma chama soli tária.  [ . . .]  diante dela,  
desde que se sonhe,  o que se percebe não é nada,  
comparado com o que se imagina.  

O sentido ontológico da contemplação da chama deixa transparecer 

para o ser não só um mundo intenso e complexo, mas, sobretudo, a 

                                                           
204BACHELARD,  Gaston.   A Chama de  uma Vela ,  p .  9 .  
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mobilidade do pensamento que se assenta sobre um mesmo e único espírito 

e nele se ilumina a multiplicidade das imagens da ciência, da literatura e da 

arte, advindas de seu silêncio, solidão e profundidade. Mostra-se aqui a 

relação da ciência e da poesia quando as entendemos como dois modos de 

ser inerentes ao pensamento filosófico205,  não sendo, todavia, escolhas 

objetivas feitas pelo pensamento e nem existindo autonomamente. Entre 

esses dois modos de ser há uma tensão que os une, faz vibrar e existir206, 

enfim, há uma ontologia da complementaridade. 

A afirmação “a consciência de estar só é sempre,  na penumbra, a 

nostalgia de ser dois”, feita no texto Fragmento de um Diário do Homem207, 

mostra a recusa de Bachelard a qualquer concepção dicotômica entre 

sujeito e objeto ou entre o espirito e a natureza, dizendo ainda que “o 

mundo é intenso antes de ser complexo. É intenso em nós208”. A intensidade 

que temos em nós reafirma a tensão que faz vibrar o pensamento, não 

permitindo sua imobilidade em qualquer espaço, seja na casa,  na gaveta ou 

na concha, na gruta ou no labirinto; quer seja também, no movimento que 

sobe e desce os degraus da escada ou mesmo ao percorrer o espiral do 

caracol209;  efetivamente, o pensamento será sempre dinâmico. 

De tudo o que falamos até o momento, podemos entender que o 

pensamento bachelardiano acontece ontologicamente, por ser uma obra de 

abertura do pensamento, e para sua realização é necessário o desligamento 

de qualquer tipo de influência temporal , histórica ou social  que o meio 

propicie. A abertura ultrapassa o certo ou verdadeiro, porque permanece 

                                                           
205BACHELARD, Gaston.   Fragmento de um diár io  do homem in O Direi to  de Sonhar ,  p .  
190.  “o que é  esse  estranho caráter  do pensamento  f i losófico que to rna surpreendente o  
fami l iar?  O que é  es te  estranho caminho  dos  fi lósofos onde  cada ponto  é  encruzi lhada? 
O pensamento f i losóf ico é  hesi tação cont ínua [ . . . ]  mesmo quando avança,  recua em s i  
mesmo.  Diz-se que é  uno e  ele  se  despedaça.”  
206FERREIRA, Agr ipina.  Dicionário  de imagens,  s ímbolos,  mi tos,  termos e  conce itos  
bachelardianos ,  2008,  p .  24-25 .  
207BACHELARD,  Gaston. Fragmento de um diár io  do homem in  O Direi to  de Sonhar,  p .  
191.  
208Ibidem. 
209 QUILLET, Pierre .  Introdução ao pensamento de  Bachelard ,  1977,  p .  70.  “O caracol  é  
por  exce lênc ia  o  objeto  para se  sonhar :  o  objeto  de uma profund idade  inf ini ta”.  
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para o conhecimento sempre como uma abertura integral,  esta que se 

contrapõe ao dogmatismo do conhecimento210,  

 

No reino do próprio conhecimento há, assim, um erro 
original:  o de ter  uma origem; o de fal tar  à glória de ser  
intemporal;  o de não despertar a si  mesmo para 
permanecer como si  mesmo, mas esperar do mundo 
obscuro a l ição de luz.  

 

Eis o clamor do filósofo,  que através da abertura integral desvela 

em sua obra a necessidade de compreender para além de um conhecimento 

elaborado sobre as bases da dicotomia sujeito-objeto, um conhecimento 

ret ificador oriundo, de um lado do novo espirito científico e, de outro, do 

novo espirito poético. 

O esquecimento de voltar o olhar para as questões que habitam a 

solidão do ser se torna a causa da obscuridade do próprio pensamento. O 

filósofo campesino afirma que o ato criador deve ser vivenciado 

intensamente, sem a participação de outrem, em virtude de ser ele um 

verdadeiro crescimento intelectual. O instante do ato criador é intemporal  

posto que está no âmago do ser em plena dinâmica.  

Ao ser conflui o ato criador da epistemologia e da poética, elegendo 

a ontologia da complementaridade, ao mesmo tempo em que se distingui da 

metafísica do contraditório,  esta, que segundo Bachelard, sempre buscou a 

clareza e a distinção, porém, apesar dessa busca,  não encontrou na 

intensidade do seu pensamento a resposta, porque permaneceu na extensão 

do mundo apreendido através do olhar contraditório.  

Inversamente à metafisica do contraditório, a ontologia da 

complementaridade se realiza através de uma reflexão que ultrapassa a 

singularidade e situa-se em qualquer problemática com uma explicação 

dialógica e complementar, não estabelecendo, portanto, uma resposta 

                                                           
210BACHELARD,  Gaston.   A Intuição do Ins tante ,  p .  11.  
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individualista,  isto é, baseada nesta ou naquela explicação, mas no 

somatório desta e daquela explicação. As explicações devem 

complementar-se para que o conhecimento tenha mais abrangência. Com 

efeito, nota-se claramente que Gaston Bachelard, ao pensar sua filosofia 

com base numa ontologia complementar, aponta para a abertura integral do 

pensamento no qual sua dinâmica tem a função de impedimento da fixação 

do pensamento singular.  

Entendemos que o filósofo, ao realçar a ontologia da 

complementaridade, está nos mostrando que o ser em sua solidão apreende 

o alcance que tem seu pensamento simultaneamente dos aspectos científicos 

e poéticos,  isto por ter em sua base um mecanismo211 que lança as imagens 

em ambos os segmentos. No entanto,  o mais importante neste contexto é 

reivindicar a importância de uma solidão para o ser, que o permite tocar o 

indelével e o indizível em si mesmo.  

Contudo, ainda devemos elucidar sobre a solidão evocada por 

Bachelard, porque não se trata de uma solidão vazia ou de isolamento e,  

menos ainda, como esquecimento do outro. De fato, a solidão é uma 

comunicação que tenta comunicar-se com o outro solitário,  sendo desta 

forma e através do devaneio, que ambos buscam a meditação primeira 

porquanto “a solidão é um mundo; neste sentido, o universo e seu sonhador 

constituem os dois parceiros desta meditação primeira212”. De fato 

Bachelard está apontando para um novo estatuto à reflexão filosófica e 

deixando para trás o modo tradicional  do exercício filosófico.  O novo 

estatuto poético recusa qualquer tipo de dúvida,  pois deixa a reflexão livre, 

no máximo “tem necessidade de um prelúdio de silêncio213”.  

                                                           
211A imaginação é  um mecanismo de base,  embora ,  não exerça na c iênc ia  a  função que  
real izou na poé tica.   
212BACHELARD,  Gaston  A  Poét ica do Devaneio ,  p .  154.  
213BACHELARD,  Gaston.  O ins tante  poét ico e  o  instante  metaf ís ico  in  O Direi to  de  
Sonhar ,  p .  183 .  
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Na solidão o homem se torna “fonte e origem como criador de 

mundos — tanto do mundo da ciência como do mundo da arte214”. O homem 

em solidão transforma o sentido do desvelamento que permeou o 

pensamento filosófico desde os pré-socráticos para um novo sentido: o da 

criação. O homem desperta do sonho do mundo para o devaneio criante e,  

assim sendo, o mundo da ciência e da poética nunca poderiam ser produtos 

de uma geração espontânea,  pois é o homem que os cria,  sobretudo, porque 

“sonhando, solitário e ocioso, diante da vela, sabe-se logo que essa vida 

que brilha é uma vida que fala215”,  como explica também Il ton Japiassu216 

“na solidão do ser a imaginação criadora dá fala ao verbo”.  

Dizer que a linguagem nos coloca na origem do ser falante, 

significa pensar que o ser do qual  Bachelard não pretendeu qualquer 

resposta é o ser que acena ao mundo de maneira distinta, se mostra como 

ciência, como li teratura e como arte; se mostra como imagem poética. 

Notadamente, é através da distinção desses acenos que o autor reafirma sua 

recusa sobre o ser questionado pela filosofia, porque o ser não é somente 

dia ou somente noite, ele é o complemento do dia e da noite;  ele é o todo 

de sua existência, ele é as vinte e quatro horas do saber.  

A tensão ontológica que vibra no pensamento bachelardiano revela 

no horizonte do saber o drama provocador da ruptura217 não só da 

cristalização do conhecimento, mas, também, da literal idade da poesia e da 

arte. O ser não é a ideia fixa, mas a imagem dinâmica.  

 

 

 

 
                                                           
214LACROIX, Jean.  Gaston Bachelard ,  e l  hombre  y  la  obra In  Introducción  a  Bachelard ,  
1973,  p .  17.  
215BACHELARD,  Gaston.  A Chama de  uma Vela ,  p .  46.   
216JAPIASSU, Hil ton.  Para ler Bachelard ,  1976 ,  p .  95.  
217 WUNENBURGER, Jean-Jacques.  Imaginár io  e  raciona lidade:  uma teor ia  da 
cr ia t iv idade  gera l  In BACHELARD:  Razão e  Imaginação ,  2005,  p .  46.   
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3.3.  Para pensar a ontologia da cor  

 

Não há na obra de Gaston Bachelard, além da referência encontrada 

no texto O pintor solicitado pelos elementos218,  outra alusão ao termo 

“ontologia da cor”,  não obstante, como já demonstramos em momentos 

anteriores, encontramos no âmbito de sua fenomenologia219 a apreensão da 

cor senão como componente,  então como própria imagem. 

No texto acima citado, Bachelard invoca os elementos naturais 

como componentes da imaginação material do pintor, no entanto, podemos 

no mesmo texto, entender a abordagem da imaginação criadora sobre as 

imagens pictóricas, baseados na afirmação bachelardiana de que “para o 

pintor a cor possui profundidade [.. .]  as coisas nascem coloridas, nascem 

pela ação mesma da cor220 [ . . .]”,  da mesma maneira, o fi lósofo explicita sua 

visão sobre a ação do pintor no texto Simon Segal,  dizendo que “esse dar-

se de corpo e alma à sua obra, o retomar a cada tela uma meditação sobre 

sua arte, para que essa nova tela seja a expressão de sua alma profunda, eis 

o segredo do destino criador de Simon Segal 221”.  Decerto,  através do 

desprendimento da substância há uma promoção de imagens que se geram 

puras na imaginação do pintor222.   

A profundidade onde habita as imagens confere ao pintor a 

apreensão do momento irrepetível do instante poético construtor de sua 

verdade imagética e, além disso, Bachelard nos fala das metáforas 

implícitas nas telas, da construção de uma realidade que guarda sua pureza 

no mundo intocável da surrealidade. A realidade reprodutora compõe-se da 

                                                           
218 BACHELARD, Gaston.  O pintor  so l ic i tado pelos elementos in O direi to  de sonhar ,  p .  
27.  “Com Van Gogh,  um t ipo de onto logia  da cor  nos é  sub itamente revelado”.  
219BACHELARD, Gaston.  Poét ica do Espaço,  p .  184.  “[ . . . ]  fenomenologia ser ia  um 
es tudo do fenômeno da imagem poética no momento em que e la  emerge  na consc iênc ia  
[ . . . ]  do ser  do  homem tomado  na sua atual idade” .   
220 BACHELARD, Gaston.  O pintor  so l ic i tado pelos elementos In O direi to  de sonhar ,  p .  
27.  
221 BACHELARD, Gaston.  Simon Segal  In O dire i to  de sonhar ,  p .  31.  
222 BACHELARD, Gaston.  O cosmos do ferro  In O Dire i to  de Sonhar ,  p .  42.  “O ferro  
como a cor ,  tem d irei to  à  or iginal idade”.  
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efemeridade do tempo-espaço, porque são ambos os fatores impeditivos da 

contemplação na qual o pintor busca seu instante original e criat ivo. É, 

então, necessário que o pintor habite a descontinuidade do tempo para 

encontrar no espaço de acolhimento o instante poético criador. 

No barulho do presente se instaura a solidão do pintor, uma solidão 

que tenta alcançar o instante fugidio e colocá-lo nas cerdas do seu pincel,  

revelando para o branco da tela a função da irrealidade que habita em sua 

linguagem. O pincel  escreve a cor na irrealidade do céu, do ouro e dos 

pássaros; transita pelas estações da natureza, cobre telhados com a neve 

invernal e os derrete com a mesma pincelada; constrói casas,  abre e fecha 

portas, quartos e gavetas; cria espaços de acolhimentos, conchas e 

cavernas; se deforma nas formas aquáticas; adentra as ranhuras dos 

penhascos e voa com as asas dos pássaros.  

Caminhando pelo direi to de sonhar223 encontramos a íntima relação 

do filósofo francês com as diversas modalidades de arte. Sonhando, 

Bachelard tenta alcançar em cada obra de arte contemplada a essência da 

profundidade do olhar do art ista; por exemplo, o momento criador de 

Claude Monet, manifestado em sua narrativa sobre a pintura da Catedral de 

Rouen ,  a intenção do pintor de que a catedral “fosse verdadeiramente 

aérea”.  

Segundo Bachelard, a intensidade da imagem apreendida pelo pintor 

ultrapassa a imaginação material  do ar adentrando a pureza da imaginação 

criadora que surge para além da matéria.  A imaginação que repousa na tela 

funde o azul-celeste que enlaça a catedral com o azul-celeste da pintura,  

transformando-o em instante-azul-celeste apreendido na irrealidade do 

devaneio do pintor.  Do mesmo modo, o filósofo compreende na obra As 

Ninfeias  de Monet, cada ninfeia como o instante do mundo e a ela o pintor 

atribui  a eternidade.  

                                                           
223 Refer imo-nos ao l ivro  O Dire i to  de Sonhar  no qua l  o  fi lósofo discorre  sobre a  
cr iação ar t í s t ica .  
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O sonho poético bachelardiano toca também a pintura de Simon 

Segal224,  onde os camponeses e pescadores retratados revelam veladamente 

suas vidas através “[.. .]  do olhar que fala do fundo da alma”. O pintor 

alcança em sua pintura o instante do olhar no tempo suspenso, do tempo 

que passa na realidade que se apresenta.   

 Já na obra A Bíblia de Marc Chagall, Bachelard diz que “as cores 

se tornam palavras.  Quem ama a pintura bem sabe que a pintura é uma 

fonte de palavras, uma fonte de poemas225”. Como o poeta, o pintor 

vivencia em seu devaneio a força criante de sua arte226,  ultrapassando 

qualquer tipo de razão que adicione traçados geométricos ou mesmo 

pinturas representativas da realidade. A força criat iva recusa a 

racionalidade porque se afirma sobre a imagem. Não menos misterioso é o 

olhar de Albert Flocon quando imprime na matéria o olhar da solidão de 

suas imagens, expressando o infinito das imagens-linhas-retas solicitadas 

pela dinâmica do fazedor da arte. Enfim, ninfeias, castelos, linhas retas,  

olhares de pescadores, assim os fazedores da arte poetizam como os poetas.  

Silêncio e solidão, fundamentos em que o poeta e o artista enunciam sua 

criação.  

Na solidão, o ser bachelardiano evoca através da 

complementaridade o conhecimento que coloca a realidade e a ideia como 

participes de sua construção, ao mesmo tempo em que se manifestam as 

imagens puras, que descortinam o véu do devaneio propiciando a liberdade 

revelada pelos artistas e poetas.   

Com efeito, reafirmamos em diversos momentos a existência de uma 

tensão ontológica,  que confere ao pensamento bachelardiano a 

complementaridade do homem diurno e noturno. Em sua fenomenologia, 
                                                           
224 BACHELARD, Gaston.  Simon Segal  In O Direi to  de Sonhar ,  p .  32-33.  
225 BACHELARD, Gaston.  Introdução à  Bíb l ia  de Chagal l  In O Dire i to  de  Sonhar ,  p .  9 .  
No mesmo sentido,  Bachelard  comenta o  prefácio  de René Huyghe sobre a  exposição 
das obras de Georges Rouault :  “ [ . . . ]  a  p intura de Rouault  — possui  uma luz in ter io r ,  
aquela  luz que uma “visão inter ior” conhece e  t raduz no mundo das cores 
des lumbrantes,  no mundo da luz do Sol .  [ . . . ]Mas aqui  é  um p intor  que fa la ,  um produtor  
de luzes .  BACHELARD,  Gaston.  A Poét ica do Espaço ,  p .  186.  
226 BACHELARD, Gaston.  O pintor  sol ic i tado pelos e lementos In O Dire i to  de Sonhar ,  
p .  27.  
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Bachelard procura apreender o fenômeno da imagem poética no momento 

mesmo de seu surgimento na consciência do ser em sua atualidade. 

Complementar a isso, sua ontologia busca apreender esse ser da imagem 

como produção criadora,  ou seja, é a total idade do ser que compõe a 

dinâmica do seu pensamento. É importante ressaltar, porém, que o ser da 

imagem e sua imagem não configuram uma dicotomia, porque, não há e 

nem pode haver qualquer referência à exterioridade, de fato,  acontece uma 

imersão no ser onde reside a imaginação e nela se dá a criação através da 

união ser-imagem, ou seja, a imagem poética.  

Esta unidade ser-imagem significa o sujeito tonalizado do verbo 

imaginar dado que não se separa a cor do ser-pintor, ou da mesma forma, 

não se separa o ser de sua imagem-cor.  Neste contexto, é imprescindível 

entender que a base ontológica no pensamento de Gaston Bachelard 

modifica o pensamento, transformando sua função de realidade em função 

de irrealidade. A função de irrealidade partícipe da imaginação confere ao 

sujeito a capacidade de exercer a plena l iberdade da criação, porque, 

somente ele consegue encontrar o invisível nas coisas. Diz então o filósofo, 

que “a imaginação ultrapassa a realidade, ela vê o invisível, ela vai ao 

fundo das coisas227”, assim é a indelével  cor do pintor. O pintor vê o 

invisível  e com seu olhar devaneante ultrapassa a realidade, indo ao mais 

profundo de si mesmo em busca da imagem-cor. É, neste sentido, que a 

imagem-cor surge no pintor como um tipo de ontologia da cor,  

Destarte, não podemos afirmar especificamente a existência da 

ontologia da cor, mas podemos pensá-la como a expressão própria da 

ontologia bachelardiana. No belo texto que versa sobre o universo poético, 

o Instante poético e Instante metafísico,  encontramos a seguinte frase: “A 

poesia é uma metafísica instantânea228”, o mesmo sentido confirma-se em A 

poética do Espaço (p. 144), “[.. .]  a pintura como a poesia é uma poesia da 

                                                           
227 BACHELARD, Gaston,  A Terra e  os Devaneios da vontade ,  p .14 ;  e  Cf.  BARBOSA, 
Elyana .  Gaston Bachelard:  O arau to da pós-modern idade ,  1996,  p .31.  
228 BACHELARD,  Gaston,  Instante  poé tico  e  Instante  metaf í sico  In O Direi to  de Sonhar ,  
p .  183.  “A poesia  é  uma metaf í sica instantânea .  Num curto  poema deve dar  uma visão  
do universo e  o  segredo de uma a lma [ . . . ] ” .  
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alma”, significando que o entendimento bachelardiano sobre o encontro 

com o invisível nas coisas é, realmente, um acontecimento metafísico que 

coloca ao ser o desvelamento de suas imagens, ou seja, o instante 

metafísico proporciona o alcance daquilo que no pintor nem a fala e nem a 

pintura revela, a sua cor.  

A pintura se reafirma na ontologia de Bachelard descortinando o 

mundo do outro que não é o pintor de tela, mas sim, o pintor do existir229, 

daquele que se realiza no imaginário através da dinâmica das diversidades 

tonalizantes, assim, o pintor-poeta em solidão e 

 

Em equil íbrio sobre a meia-noite,  sem nada esperar do 
sopro das horas,  o poeta se despoja de toda vida inúti l ;  
experimenta a ambivalência abstrata do ser e do não-ser.  
Nas trevas vê melhor sua própria luz. A solidão lhe traz o 
pensamento soli tário,  um pensamento sem digressão, um 
pensamento que se eleva,  que se  apazigua se  exaltando.  

 

Com efeito, a variação de tonalizantes que vigora no imaginário é 

assinalada por Bachelard como a possibilidade que tem a imaginação de 

criar realidades alternativas à estabelecida ampliando o horizonte do 

mundo, porquanto, o pensamento se eleva relegando o mundo comum à 

superficialidade de sua concretude, ao mesmo tempo em que exalta as 

realidades que para além dele se criam.  

Ademais, se Gaston Bachelard recusa a dicotomia sujeito-objeto, 

então reafirma a ambivalência, que na solidão se mostra dialeticamente ao 

sujeito como ser e o não-ser. Ou no mesmo sentido, “o redobramento do 

pensamento é automaticamente um desdobramento do ser230”; na medida em 

que o pensamento vai se redobrando, simultaneamente deixa a dobra em 

                                                           
229Ibidem ,  p .  186.  “Em equi l íb r io  sobre a  meia-noite ,  sem nada  esperar  do sopro  das  
horas,  o  poeta  se  despo ja de toda vida inút i l :  exper imenta a  ambiva lência  do ser  e  do  
não-ser .  Nas trevas vê  melhor  sua  própria  luz.  A so l idão lhe traz  o  pensamento 
sol i tár io ,  um pensamento sem d igressão,  um pensamento que se  eleva,  que  se  apaz igua 
se  exal tando”.  
230BACHELARD, Gaston,  Fragmento de um diár io  do homem In O Dire i to  de Sonhar ,  p .  
191.  
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abertura, pois que dobrar e redobrar é, na verdade, o desdobramento das 

infinitas possibilidades do pensamento.  

Ao recusar a dicotomia sujeito-objeto, Bachelard recusa a 

contradição que deixa o sujeito e o objeto, cada um deles,  sem perspectiva 

de desdobramento em virtude de sua rigidez, encerrando-os, portanto, em 

suas singularidades. Por outro lado, a ambivalência elege a 

complementaridade estabelecendo, como vimos na poética, a polaridade na 

qual a dialética do alto e do baixo, do mole e do duro, do porão e do sótão 

se harmonizam num mesmo poema, numa mesma tela.  

O observador da chama da vela não é outro senão o pensamento que 

se abre à dinâmica do saber, desta maneira, na solidão e em sua 

ambivalência, o ser reflete sua inquietação sobre a luz que i lumina o hoje 

ainda possuir a luz de outrora. A solidariedade da tensão ontológica que 

vibra no pensamento de Bachelard revela, em sua filosofia, a ciência e a 

poesia; na imaginação material revela o dentro e o fora, o longe e o perto, a 

terra e o ar, a multiplicidade de águas,  etc. ;  e na imaginação criadora, 

mostra a dinâmica do ato criador em sua atualidade criadora.  

Por fim, Gaston Bachelard tenta demonstrar a importância de 

resgatar o maravilhamento do inicio da filosofia que no decorrer de sua 

evolução foi trocado pela dúvida e pelas verdades singulares. É necessário,  

diz ele, nos mantermos em estado de meditação permanente, de retornarmos 

à solidão primeira na qual o ser em vigília escuta a si  mesmo e permite a 

conversão racional  que vai de encontro a todas as certezas formadas, 

tentando estabelecer uma razão universal , onde “é o detalhe que dita a lei; 

a exceção tonar-se a regra; o sentido oculto é o sentido claro231”.  Do mesmo 

modo, o maravilhamento deve estar na imaginação criadora que alimenta a 

produção literária e artística e se situa também no vért ice da ciência,  

quando esta necessita de imagens novas para dar ao ouro a sua cor, ao 

mesmo tempo em que confere ao olhar sua cor invisível.  

                                                           
231BACHELARD,  Gaston.  Estudos ,  80.   



125 
 

Portanto, embora não haja especificamente uma ontologia da cor na 

obra de Gaston Bachelard, temos a “possibilidade de pensá-la” mediante o 

entendimento de que o ser é o sujeito tonalizado do verbo imaginar, 

porque, como a altura e a profundidade, o ser tem em sua imaginação a cor 

de sua própria imagem.  
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4. CONCLUSÃO 

 

[ . . . ]  em minha  mesa de exis tênc ia  que conheci  a  existência  máxima,  a  exis tênc ia  em 
tensão— em tensão para  um adiante ,  um mais ad iante ,  um acima.  

Gaston Bachelard .  A Chama de uma Vela.  
 

 

A reflexão sobre a ontologia da cor foi conduzida neste estudo 

através da unidade da obra de Gaston Bachelard, haja vista a tensão que 

une epistemologia e poética. A palavra novidade tão realçada em suas obras 

é um complemento da incerteza porque guarda sua origem no repensar do 

conhecimento.   

No decorrer de nossa reflexão e demonstração, entendemos que na 

tessi tura do seu pensamento epistemológico, Bachelard inter-relaciona os 

conceitos demonstrando a complementaridade do conhecimento, isto é,  

somente a ruptura pode nos dar a novidade, nela é necessária a negação 

opositora entre os conhecimentos para que haja desenvolvimento. Guardar 

o sentido de ruptura exige do pensamento a continuidade dinâmica do 

“repensar”,  razão pela qual a ciência foi  dialeticamente repensada, 

promovendo, então, uma adequação ao novo que se instaurava na ciência 

contemporânea.  

Efetivamente, não se pode pensar a realidade e o conhecimento 

como um todo em bases significativamente seguras, esta não é a condição 

verdadeira do conhecimento segundo Bachelard, mas, ao contrário,  é a 

instabilidade, a transformação e a renovação que permeiam as formas do 

saber e da criação art ística. Ao devir criativo consiste tanto o 

conhecimento como a arte.  

A estrutura do raciocínio bachelardiano apresenta inicialmente certa 

dificuldade de compreensão, justamente pela novidade de conter em sua 

obra a mesma linha de raciocínio, na qual a recorrência dos conceitos está 

compreendida explicitamente na epistemologia e implicitamente na poética.   
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Acompanhamos o homem diurno em sua incursão no âmbito do 

conhecimento científico e epistemológico. Destarte, com o surgimento da 

Teoria da Relatividade, Gaston Bachelard insti tui a diferença como 

parâmetro avaliativo sobre a mudança que deveria ocorrer na epistemologia 

relacionada à alteração do paradigma científico em realce no inicio do 

século XX. O mudo do macrocosmo que imperou até o final do século XIX, 

pautava-se na dicotomia sujeito-objeto,  onde a natureza observada permitia 

a apreensão dos fenômenos, que por sua vez eram analisados e 

transformados representativamente através de fórmulas matemáticas.  

A nova ciência relativista transformou radicalmente o conhecimento 

que o mundo estava acostumado, o macro mundo com sua segurança deixam 

para trás a caraterística observacional e passa ao inobservável mundo 

micro, onde os fenômenos não seriam mais entendidos como acontecimento 

real , mas como construções aplicadas ao real. Neste contexto, o confli to 

entre os saberes se estabelecia, tudo estava na diferença residente entre 

aquilo que há e o que virá. Portanto, para se estabelecer o novo saber é 

necessário analisar os obstáculos que impediram o desenvolvimento dos 

antigos saberes.  

A incursão ao cerne do conhecimento demonstrou que no 

pensamento habita tanto as ideias quanto as imagens, tal  confirmação 

torna-se a certeza de que o conhecimento se realiza sobre uma dualidade, 

explici tada na afirmação bachelardiana de que só se pode construir o que 

primeiramente se sonhou. Neste caso,  sonhar seria buscar no esquema 

psíquico imagens pertinentes àquilo que se quer fundamentar como 

conhecimento.  

Neste ponto, o conflito entre ideias e imagens toma corpo em 

relação ao desenvolvimento do conhecimento, porque para a ciência 

somente a ideia tem valor cognitivo, não obstante ciência e poesia serem 

complementares são consideradas, também, contrários perfeitos. Assim, 

podemos afirmar que pensamos em imagens e palavras além de ideias.  
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A ideia e a imagem constituem uma relação complexa, razão de 

Bachelard utilizar-se do método psicanalítico freudiano para depurar as 

imagens impregnadas nas ideias, conferindo-lhes a clareza necessária para 

o prosseguimento de função científica, ou do mesmo modo, o psiquismo 

composto pela dualidade ideia e imagem, deixa, não a imagem, mas a ideia, 

como fator consti tutivo e seguro no desenvolvimento do novo espírito 

científico.  Assim, instituída a psicanalise do conhecimento objetivo, sua 

importância está em remover os obstáculos não só em nível intelectual,  mas 

também em nível  afetivo posto que abrange o individuo como um todo.   

A construção da nova epistemologia necessitou de mecanismos para 

sua realização, assim foi preponderante o uso da dialetização do 

pensamento para esclarecer o processo de objetivação, porquanto, passar da 

subjetividade para a objetividade é estar diante de uma conversão racional, 

única opção capaz de manter a mudança de perspectiva que o mundo 

vivenciava com a nova ciência.   

A dialética bachelardiana consistia na descontinuidade do 

conhecimento indo do presente ao passado, como um processo de revisão 

sobre os obstáculos epistemológicos gravados no pensamento. A referida 

dialética, com sua função elucidativa, elege para a ciência em vigor uma 

nova linguagem matemática, haja vista que a anterior se realizava como 

representação dos fenômenos naturais, evidentemente, propícia para seu 

momento,  contudo, torna-se ineficaz para a nova ciência.   Bachelard mostra 

a linguagem matemática numa nova perspectiva, a de construtora de 

fenômenos.  

Outra característica apresentada pela dialética está na socialização 

do cientista através de discussões em grupos, enfatizando as divergências 

para que os pensamentos tornem-se mais frutíferos, as interpretações mais 

coerentes e as construções mais precisas. O cientista anula sua 

individualidade intelectual em detrimento ao coletivo, se coloca em estado 

constante de dessubjetivação, isto é, o cientista tem consciência de que 

deve recolher-se para que possa lidar de forma objetiva na construção do 
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conhecimento. Com efeito, a dialética bachelardiana nos mostra que a 

ciência do século XX se realiza no mundo da surrealidade. 

A matemática como construtora de fenômenos está diretamente 

ligada ao cientista na medida em que, paralelamente ao objetivar a ciência, 

age na realidade através da dessubstancialização da substância. 

Desconstruir o conhecimento dos antigos saberes e romper com a dicotomia 

sujeito-objeto é reafirmar um novo estatuto de realidade na nova ciência; é 

intelectualizar o conhecimento unificando a discussão cientifica e,  no 

mesmo sentido, destituir o conceito objetivo da realidade é instaurar a 

surrealidade.  

Destarte, Gaston Bachelard apontou para a abertura do 

conhecimento que estará dinamicamente se realizando, tornando impossível 

o conhecimento circunscri to à relação dicotômica do sujeito-objeto. Assim, 

o surracionalismo somente poderá realizar-se através do racionalismo 

aplicado e do materialismo dialético, correspondendo a um mundo no qual 

não se encontra o objeto, mas num mundo onde se constrói o objeto.   

Relembramos que na linha de construção da epistemologia 

bachelardiana a imagem não é aceita,  principalmente, porque poderia 

suscitar ilusão ao pensamento conformando-o em representatividade. De 

modo que no percurso de nosso estudo em relação à cor,  vimos que apesar 

da recusa da ciência com relação à imagem, há na base da racionalidade um 

impulso imaginante.  

Observamos que inicialmente a cor está diretamente relacionada ao 

empirismo, pois ela se realiza através da experiência químico-física e da 

aplicabilidade de seus métodos, provocando a crí tica bachelardiana em 

relação à individuação do saber que circunscreve o conhecimento. Neste 

contexto, na abordagem sobre a cor epistemológica, seu conhecimento é 

atribuído ou ao sujeito ou ao objeto, impossibilitando, desta forma, a 

compreensão da cor que reside entre eles, ou seja, a aproximação sensível 

entre as cores deixa antever a existência de uma cor não conceitual, de uma 
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cor apreendida intelectualmente, como por exemplo, a passagem do violeta 

ao vermelho ou ao azul.  

 Certamente se percebe a existência de uma tensão no pensamento 

epistemológico, uma vez que se confirma a existência de outra cor para 

além do conceito. É evidente, então, que a cor inteligível transita as duas 

vertentes do pensamento bachelardiano estabelecendo uma relação de 

complementaridade, pois, enquanto a ciência aponta para a existência de 

uma cor que escapa ao conceito,  a poética a certifica como imagem. 

Consideramos na epistemologia dois momentos de análise 

comparativa sobre a cor: o primeiro situa-se na questão observacional e o 

segundo no momento criador. Segue-se então, que a apreensão da cor a 

partir da experiência observacional permanecerá vinculada e dependente 

dos inúmeros fenômenos que a realidade oferece. O outro momento seria a 

construção da cor através do instrumental matemático realizado pela 

fenomenotécnica, sendo um momento construtivo da ciência contemporânea 

desenvolvido através da inter-relação dos cientistas. Na fenomenotécnica,  a 

cor construída se revelará como formulada pelos cientistas, não contento, 

por isso, equívocos interpretat ivos.  

A  necessária mudança de paradigmas da ciência contribuiu para o 

estabelecimento de um novo modelo de mundo microcósmico perceptível 

em sua fragmentação, sobretudo porque nele o menor se torna mais denso e 

mais real . E quanto mais fragmentado o mundo e mais diminuto seus 

fragmentos, mais imbuído de imaginação estará. O novo mundo não está 

acessível à observação visual , pois, por sua fragmentação, o olhar deve 

estar em profundidade para alcançar o objeto fora da realidade concreta, 

deve estar na surrealidade onde habita o devaneio.  

No aspecto da cor epistemológica como abordamos anteriormente, 

no pensamento tanto habita ideias quanto imagens, ambas compõem o todo 

do conhecimento.  Assim nosso filósofo deixa evidente que apesar da 

construção da cor pela ciência, há na ciência um momento de abertura em 

que se apreende a cor inteligível pela imaginação, significando que o 
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cientista capta na profundidade da psique uma cor que escapa ao conceito.  

A complementaridade da razão com a imaginação repousa na tensão do 

pensamento e, para Gaston Bachelard, não existe viabilidade de se pensar 

separadamente a razão ou a imaginação, sobretudo, porque a psique se 

compõe como afirmou Carl  Jung, da anima  e do animus ,  e a partir deles 

explicou nosso autor que o animus (razão) não sonha e a anima 

(imaginação) não pensa, perfazendo a complementaridade dos contrários.  

Por conseguinte, na vertente poética, a interação de Bachelard com 

a literatura e as artes, mostra que nela a cor ilumina o olhar em 

profundidade e transita momentos distintos do espaço onírico, no qual  o 

sonho põe suas cores particulares. A vertente poética aponta ao leitor, o 

momento do desvelamento do ser do poeta e do artista através da 

participação do mistério, que é o instante criador. O mundo apreendido em 

cor é o mundo onde as imagens se tornam palavras nos poemas e nas cerdas 

do pincel. O filósofo francês nos diz que é preciso o olhar atento para 

perceber que há no imaginário uma aquarela232 que fornece as cores mais 

brilhantes ao mundo onírico, por isso, a ascensão do voo onírico é 

impulsionada por sua própria cor.  

 A linguagem poética ultrapassando a realidade abre o poder 

criativo do imaginário, mostra a beleza e a força da imagem produzida pelo 

Verbo. A palavra é a raiz que fundamenta a imaginação em sua 

consubstancialidade, haja vista matéria e poeta vivenciarem 

simultaneamente a total idade do poema, ultrapassando, desta forma, a 

literalidade para habitar a surrealidade. 

Ao entendimento da consubstancialidade necessária ao poema para a 

ele conferir  a beleza e a força poética, Bachelard somou a 

dessubstancialização da substância, objetivando a partir  dessas duas ações, 

                                                           
232

 Bachelard expressa  a  aquarela  do imaginár io  sobre a poes ia  de Paul  Eluard e  mostra  a  
tonal ização do mundo,  d izendo:  “O mundo não  é  mais tão opaco desde que o  poeta  o  
olhou;  [ . . . ]  o  mundo não es tá  mais tão acorrentado desde que o  poeta  leu a  l iberdade  
humana nos campos,  nos bosques e  nos pomares.  [ . . . ]  A poes ia ,  incessantemente ,  nos  
remete à  consciência  de que o  homem nasceu” (BACHELARD, Gaston.  A Poesia  de  
Paul  Eluard In O Dire i to  de Sonhar ,  1970,  p .139) .  
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além de purificar as contradições atribuídas à matéria, como no caso da 

multiplicidade de formas descritas nos poemas aquáticos, também alcançar 

a originalidade da imagem poética.  

Com efeito, a originalidade da imagem coloca a imagem no silêncio 

do poeta e do artista, dinamizando seu pensamento e superando o tempo, o 

espaço e a concretude da realidade. A busca pela originalidade da imagem 

se traduz em Bachelard em liberdade. Uma liberdade vivenciada pelo 

sujeito imerso em seu silêncio comunicante e solidão participativa.  

Ao elaborar sua metafísica da imaginação, o filósofo francês não 

buscava respostas em outros conhecimentos, mas descobrir em si mesmo a 

pulsão que o impelia ao pensamento científico e poético. Os movimentos 

realizados por seu pensamento, primeiramente através da conversão 

racional num embate com todas as certezas estabelecidas tentando formar 

uma razão universal , porque contraditoriamente a toda certeza, o ser está 

em devir para se instruir e, assim, a unidade do conhecimento se sustém 

mediante o diálogo científico e o instrumental matemático, pilares do 

mundo surracional. Diz o filósofo que o mundo surracional é iluminado233 

pela “incandescência da meditação” e “o trabalhador sob a lâmpada é assim 

uma primeira gravura, válida para mim em mil  lembranças, valida para 

todos, pelo menos é o que imagino”. 

O outro momento da surrealidade é onde surge a imagem poética, a 

imagem livre que não possui raízes e tem a cor de seu próprio ser. Na 

ontologia bachelardiana a pintura e a poesia são consideradas uma 

fenomenologia da alma, emergindo na consciência como um produto 

imediato do coração. Suas imagens são instantâneas preexistindo ao 

pensamento e à matéria, pois habitam a consciência do devaneio. As 

imagens são, efetivamente,  a consciência de um devaneio e por isso 

permanecem em solidão e silêncio.  

                                                           
233 BACHELARD, Gaston.  A Chama de  uma Vela ,  p .  65 e  108.  
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Entre a consciência da surracionalidade e da surrealidade há 

somente o diálogo e nunca a interferência de uma na outra, pois ambas se 

fixam na tensão do pensamento. Com esse raciocínio, Gaston Bachelard 

propôs uma abertura que não dá acesso ao retorno do pensamento árido, 

porque, a dinâmica suscitada pela abertura intensifica-se de tal maneira que 

o ser se completa nas vinte e quatro horas de seu saber. O ser não é ideia 

fixa, mas imagem dinâmica.  

A obra O Direito de Sonhar,  nos proporcionou uma visão 

devaneante do pensamento silencioso e solitário de Bachelard, onde o 

verbo se fez cor e tonalizou o outro que não ele mesmo. Poesia e pintura 

participam do mesmo olhar profundo que capta na realidade do mundo o 

tempo suspenso no tempo que passa e “encontram o azul do céu numa 

flor234”, e igualmente ao poeta e ao pintor, o compositor ouve a melodia que 

cria no ato mesmo da criação. 

 A ontologia da cor referida pelo filósofo francês é a cor235 que no 

pintor constrói um mundo e no poeta narra o instante surreal  da poesia.  O 

maravilhamento de Bachelard sobre as Obras de Van Gogh atribuiu ao 

pintor uma ontologia da cor que emerge de sua alma, corroborada pela 

afirmação de que as coisas nascem coloridas pela ação mesma da cor236, 

                                                           
234 BACHELARD, Gaston.  O Ar e  os Sonhos ,  p .  164.  
235 Embora a  música  não faça par te  de  nosso  estudo,  podemos,  mesmo assim,  aprec iar  a  
tonal ização  no sentido  bachelardiano,  das  pa lavras  do Maest ro  Daniel  Barenboim sobre 
a  cor  e  o  si lêncio  na música,  d iz  ele :  “[ . . . ]  Quando descrevemos um som, falamos 
mui tas vezes em termos de cor :  um som luminoso ou um som escuro.  [ . . . ]  O som não  
permanece nes te  mundo; evapora-se no  si lênc io .  O som não é  independente  — não 
existe  por  si  só ,  antes  tem uma relação permanente,  constante  e  inevitável  com o  
si lênc io .  [ . . . ] .  O úl t imo som não é  o  fim da mús ica.  Se a  pr imeira  nota  es tá  relacionada 
com o s i lêncio  que a  precede,  então a  úl t ima tem de estar  re lac ionada  com o s i lêncio  
que  lhe  sucede.  [ . . . ]  Um dos  modos  de p reparar  o  si lênc io  é  cr iando a  precedê- lo  uma  
enorme quantidade de tensão,  para que o  si lêncio  só aconteça  depois de ter  sido 
at ingido o  máximo absoluto  de intens idade.  Outro  modo de nos aproximarmos do 
si lênc io  passa por  uma diminuição  gradual  do  som,  reduzindo de ta l  maneira  o  vo lume 
que o  único passo seguinte  poss íve l  seja  o  si lêncio.  Por  out ras palavras,  o  si lêncio  pode  
ser  mais  al to  do  que o  nível  máximo e  mais ba ixo do que o  nível  mínimo.  É c laro  que o  
si lênc io  to tal  exis te ,  mesmo dentro  de  uma composição.  É a  mor te  temporár ia ,  seguida 
da capac idade de ressusci tar ,  de reinic iar  a  v ida”.  Cf.  BARENBOIM, Daniel .  Está tudo  
l igado:  O Poder da  Música ,  2009,  p .  15,17.   
236

 BACHELARD,  Gaston.  O pintor  sol ic i tado pelos e lementos In O Dire i to  de Sonhar ,  
p .  27.  
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significando, na verdade, que não há uma ontologia da cor, esta é somente 

uma expressão da própria ontologia bachelardiana.  

A ontologia que surge em cor é a ontologia que contempla a 

complementaridade e a oposição de momentos distintos que habitam o 

intelecto, o de construção e o de criação. São realmente dois momentos que 

não se colocam autonomamente, mas estão ligados em sua tensão 

ontológica.  

Com efeito, a leitura da obra bachelardiana nos mostrou a abertura 

que sua Filosofia proporciona contrapondo ideias e teorias, promovendo 

rupturas na ciência e transformações na vida sócio cultural da humanidade 

e, mais importante,  nos coloca frente a um olhar que faz perceber a 

densidade existente no mundo da ciência,  da poesia e das artes.  

Enfim, através das águas plácidas ou revoltas, das ranhuras da terra 

ou no cimo das montanhas, no voo onírico sensível a elevação e a 

densidade da queda. Em qualquer caminho, esconderijo, sótão ou porão, 

sonhos e devaneios, tudo habita a chama da vela. A chama é a ontologia na 

qual se sustém a ciência e a poesia, é a chama que matiza a solidão e o 

silencio do ser. Na sutileza da passagem do dia para a noite, o homem 

pensa e a alma sonha. 
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