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Com o olhar voltado à tessitura de pensamentos sobre a arte e suas relações com a 

condição humana e a educação, aproximo-me, neste texto, da reflexão sobre um modo de 

compreensão da linguagem poética que possibilita peculiar e essencial apreensão do real. 

Como a imagem poética contribui para a compreensão do mundo, e, portanto, à formação 

humana? Para fundamentar essa questão relacionada ao inefável, dialogo com a 

fenomenologia de Gaston Bachelard (1884-1962), em obras caracterizadas como de “vertente 

poética”, em um esforço para a conquista de outra forma de conhecimento. Inicio esse 

percurso com citações autobiográficas, breves e esparsas, do filósofo da imaginação poética, 

tal qual o leio em algumas de suas obras. Em seguida, faço recortes de pressupostos de sua 

epistemologia, com o intuito de expressar a androgenia de suas ideias. Descrevo, por último, 

sua reflexão fenomenológica entendida como o “olhar bachelardiano” dirigido à compreensão 

do real por meio do devaneio poético e da imaginação criadora. Comentando, ainda, o 

complexo de Prometeu, relacionado ao elemento fogo, aspecto recorrente na obra do filósofo 

das imagens poéticas e metáfora da transformação ascensional. Por meio desse olhar chega-se 

ao conceito de metamorfose que o processo educativo deve visar na formação do sujeito. 

 

Gaston Bachelard, o filósofo professor 

Gaston Bachelard percorreu um longo caminho até chegar à filosofia. De origem 

camponesa, nascido em Bar-sur-Aube, formou-se numa província rústica francesa e passou 

sua infância em contato com a natureza — o que parece ter correlação às concepções 

filosófico-poéticas sobre o imaginário a partir da materialidade dos elementos. Poeticamente 

ele descreve seu lugar de origem:  

 

Nasci numa região de riachos e rios, num canto da Champagne povoado de 
várzeas, no Vallage, assim chamado por causa do grande número de seus 
vales. A mais bela das moradas estaria para mim na concavidade de um 
pequeno vale, às margens da água corrente, à sombra curta dos salgueiros e 
dos vimeiros. (BACHELARD, 1998, p. 8). 

 

E o filósofo-camponês, envolto em experiências adquiridas em diálogo direto com a 

natureza, diz de seu deleite: “meu prazer é ainda acompanhar o riacho, caminhar ao longo das 

margens, no sentido certo, no sentido da água que corre, da água que leva a vida alhures, à 

povoação vizinha” (BACHELARD, 1998, p. 8). 



Por esse motivo, ao referir-se às águas do mar em seus livros, está ele, 

confessadamente, aludindo aos “clichês escolares relativos ao infinito”, ou contando o que 

“ouve” nos poemas escritos pelos poetas que descrevem as águas imensas. 

A menção ao lugar de origem é simbólica. O tom sentimental não encobre um 

pensamento mais profundo. É nas cenas de seu outrora que Bachelard materializa os seus 

devaneios: ao recordar seus sonhos à margem do rio, ele percebe que a imaginação devaneia 

sobre as águas, sobre qualquer água, não necessariamente as do seu vale de Bar-sur-Aube. 

“Não posso sentar perto de um riacho sem cair num devaneio profundo, sem rever a minha 

ventura... Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água 

anônima sabe todos os segredos. (BACHELAR, 1998, p. 9). 

É à água como símbolo que ele se refere. O filósofo dos sonhos transcende a 

concretude de um riacho, de uma lagoa, de um rio para refletir sobre os mistérios do mundo.  

A obra de Gaston Bachelard é marcada claramente pelos lugares que habitou e pelos 

períodos que são ligados a esses espaços. Não há dúvida de que o país natal deixou-lhe um 

vestígio imperecível. Algumas reflexões fugitivas e raras, que o filósofo nos oferece, por 

exemplo, em torno de seu convívio com elementos da natureza, ou os testemunhos que dá ao 

longo de sua vida, são provas incontestes dessa afirmação. As descrições de sua cidade natal, 

e de outros cenários em que ele habitou, são acompanhadas de palavras de devaneio que nos 

reconstituem os locais percorridos durante a sua existência, e que alimentaram os seus sonhos.  

O lago, a lagoa e a água adormecida, pela beleza do mundo que refletem, e as 

lembranças que proporcionam, despertam a imaginação. Bachelard, poeta, diante da água não 

faz como o pintor que a retrata em uma tela ou gravura. Ele vai sempre além do real. A poesia 

continua e transpõe os encantos do mundo. 

Em suas lembranças, o filósofo das palavras demonstra “pela chama [do fogo] uma 

admiração natural, ouso mesmo dizer: uma admiração inata. A chama determina a acentuação 

do prazer de ver algo além do sempre visto. Ela nos força a olhar”. (BACHELARD, 1989, p. 

11). As leituras e os escritos diante do fogo constituem, mais do que um deleite, uma reflexão 

posta à frente de um elemento cósmico pleno de significados, em que o psiquismo se eleva. 

Para o filósofo do devaneio, o fogo elucida os mais diferentes aspectos porque 

proporciona lembranças imperecíveis de experiências individuais elementares e 

determinantes. A sua atenção à simbologia do fogo inicia-se, de modo casual e simples, 

recordando-se de passagens da infância em que contemplava as chamas da lareira em Bar-sur-

Aube. A meninice é evocada sob o signo do fogo em várias passagens como esta: “quando eu 

estava enfermo, meu pai acendia o fogo em meu quarto. Ele tinha um grande cuidado ao 



dispor as achas de lenha sobre os gravetos, ao introduzir entre os cães um punhado de cavacos 

[...] (BACHELARD, 1999, p. 13). 

As memórias dos primeiros anos expressam mais do que a valorização ou a sedução 

pelo fogo, como alegoria da mudança veloz, ou estímulo para lembranças sociais. Bachelard 

(1999, p. 15-18) quer propor um método que aclare a reciprocidade “que vai constantemente 

dos conhecimentos objetivos e sociais aos conhecimentos subjetivos e pessoais, e vice-versa”. 

Ele quer desvendar as marcas da vivência infantil no discurso científico. Ao constatar tais 

vestígios, ele procura identificar a atuação de valores inconscientes no próprio alicerce da 

ciência. A experiência da criança com o fogo é uma evidência desse processo, sua 

desobediência representa a tendência de sermos senhores da nossa própria lareira. 

Sua vida é entrecortada de descontinuidades e rupturas: após a graduação, torna-se 

funcionário dos correios, licencia-se em Matemática, serve na guerra e, após renunciar à 

ambição de ser engenheiro, ingressa no magistério de física e química no ensino secundário 

em sua terra natal.  

Um aluno, Georges Jean, faz uma descrição do Bachelard-professor: 

 

Bachelard [...] passava de uma reflexão epistemológica densa e complexa 
[...] durante as primeiras horas, para deslumbrantes variações sobre a 
imaginação “do ar”. [...] O que o distinguia do teórico era a entonação, certa 
paixão e alento; a mesma paixão e o mesmo alento que o animava quando se 
referia (...) aos sonhos de voar ou à flor azul de Novalis. (JEAN, 1989, p. 11-
12).  

 

Essa imagem é análoga ao retrato que dele se constrói a partir da leitura de seus livros: 

a instigação ao pensamento, o despertar da imaginação, o discurso aberto ao diálogo, à 

descontinuidade.  

Em Gaston Bachelard a meditação pedagógica é um tema recorrente, não é um 

pensamento ocasional. Os textos bachelardianos buscam manter uma relação dinâmica com a 

experiência de sala de aula. Cada obra parece uma tentativa de responder a inquietações e a 

questionamentos pedagógicos. Ele afirma que o homem empenhado em uma cultura científica 

é um eterno escolar; a escola constitui o modelo mais elevado da vida social e nela as 

referências sociais são fundadas sobre uma vontade de saber juntos e uns com os outros. 

(BACHELARD, 1966b, p. 23). A utopia pedagógica do filósofo-professor consiste em uma 

sociedade feita pela escola, por uma escola continuada, por uma escola em que se condensam 

duas figuras: o pesquisador e o poeta. É a partir de junções dessa natureza que se reconhece 



nas idéias bachelardianas um romantismo da razão, uma filosofia da imaginação criadora, que 

se confunde com o dinamismo formador dos conceitos científicos e das imagens poéticas.  

 

Alguns conceitos da epistemologia bachelardiana 

Para melhor compreender o pensamento de Bachelard é necessário ressaltar ao menos 

alguns segmentos de sua trajetória e do contexto em que ele escreveu suas teorias. O filósofo 

de Bar-sur-Aube foi contemporâneo de Husserl (1859-1938), que se propôs estabelecer uma 

base segura e liberta de pressuposições para as ciências e, de modo especial, para a filosofia 

— o método fenomenológico. Foi aluno de Brunschvicg (1869-1944), para quem a tarefa da 

filosofia versaria sobre um esforço de pura reflexão. Bachelard viveu em um período de 

rediscussão da ciência, de crise da verdade que o homem poderia alcançar. Na física, 

questionava-se a teoria da relatividade. Afirmava-se que o conhecimento científico está 

sempre em construção. Assim, nenhuma teoria esgotaria a verdade. Essa é uma postura 

revolucionária para a época.  

Bachelard é também contemporâneo do movimento surrealista que tematiza o sonho, a 

loucura, o maravilhoso, os estados alucinatórios, e se inspira no funcionamento do 

inconsciente proposto por Freud (1856-1939). Ao postular o conceito de inconsciente, ao 

afirmar que não é tão absurdo o que os sonhos nos dizem, Freud está lembrando que há outras 

explicações do real profundo além da razão. Todavia, no campo da psicanálise, Jung (1875-

1961), seu correspondente, foi o maior interlocutor. Bachelard foi igualmente contemporâneo 

de Bergson (1859-1941), de quem divergiu sobre idéias acerca do tempo, assim como o fez a 

respeito dos conceitos de Sartre (1905-1980) sobre a imaginação.  

Análogas às idéias de seu tempo, as teorias de Bachelard sempre despertaram 

polêmicas, pois ele desenvolveu suas teses por meio de uma crítica a muitos princípios e 

categorias que norteavam a filosofia das ciências de seus contemporâneos. Para o filósofo-

epistemólogo, a razão tem uma história e essa história é uma demonstração de que sua 

trajetória é descontínua e plena de obstáculos. Desse modo, apenas uma epistemologia que 

parta da reflexão da própria ciência pode tornar-se adequada para expressá-la. E é com esse 

espírito que Bachelard questiona as concepções sobre a ciência.  

Na epistemologia bachelardiana observa-se a prerrogativa da interrogação em relação 

à resposta, da dúvida em relação à certeza, do indeterminado em relação ao determinado. 

Bachelard (1978b, p. 151) afirma que a teoria da incerteza de Heisenberg (1901-1976) “veio 

pôr tudo [...] em questão”. À luz dessas idéias Bachelard declara que toda certeza deve ser 

continuamente questionada pelo pensamento filosófico-científico e essa atitude deve fazer 



parte do método utilizado pelos filósofos da ciência.  

Bachelard observa que no século XX surgiram revoluções — como a teoria da 

relatividade, a física quântica — que repercutiram em todas as esferas do saber. Entre as 

mudanças ocorridas, notam-se, sobretudo, as transformações provocadas no entendimento da 

realidade e nas interações sujeito e objeto. Há uma recusa em privilegiar os sistemas 

acabados. A única certeza é que se devem questionar as verdades unívocas. Princípios 

clássicos como os da não contradição e de identidade passaram a ser equacionados, e a eles 

foi acrescido o princípio da indeterminação. Isso instaura uma nova perspectiva, ou na 

linguagem bachelardiana, um novo espírito científico que pensa a ciência como um construto 

processual e incompleto em estado incessante de invenção.  

Ao ressaltar a contingência da verdade e do erro, Bachelard instrui que o como ensinar 

se sobrepõe ao objeto ou matéria ensinados. Isso contraria a concepção pedagógica de que o 

conteúdo ensinado contenha sua verdade, independentemente do modo como é ensinada. O 

Professor Bachelard compreende que o processo de formação do espírito científico é sempre 

renovado e é preciso criar possibilidades sempre abertas para que o diálogo, a discussão e a 

polêmica existam. Essas instâncias são salutares ao processo de busca de cientificidade e à 

construção do conhecimento. 

Os conceitos da epistemologia bachelardiana apontam para a interação ciência e 

filosofia, postulada por Bachelard: “os diferentes problemas do pensamento científico 

deveriam, pois, receber diferentes coeficientes filosóficos” (1978a, p. 8). Só meditando sobre 

as noções científicas, será possível alcançar maior clareza dos limites das definições, das 

hipóteses, das experiências, da ciência, enfim. Contudo, tal reflexão deve constituir-se como 

uma “filosofia aberta”, ou seja,na “consciência de um espírito que se funda trabalhando sobre 

o desconhecido, procurando no real aquilo que contradiz conhecimentos anteriores” 

(BACHELARD, 1978a, p. 7). 

Dessas palavras entende-se que é preciso analisar filosoficamente o devir do 

pensamento, o que significa questionar sua própria constituição, desvendando seus problemas, 

implicações e soluções originais, lançando-o para o vir-a-ser, num movimento em que a razão 

suplanta a si mesma sucessivamente, sem nunca obter uma síntese decisiva. Assim, o 

pensamento científico demanda uma razão desassossegada, unida à imaginação, engajada na 

produção criativa e na procura incessante do novo. Essa razão controvertida e criadora, que 

opta pelo objeto não determinado, deixa-se absorver pela imaginação com o objetivo de 

vislumbrar o impensável, pois pensa que não há um único método que dê conta sozinho de 



apreender a realidade. Para o filósofo do devaneio, só podemos conhecer cientificamente 

aquilo que sonhamos um dia.  

 

O olhar fenomenológico bachelardiano 

Na época em que Gaston Bachelard dedicava-se integralmente ao estudo da filosofia 

da ciência, ele dirigiu-se aos colegas, esclarecendo: “aos cientistas, reclamaremos o direito de 

desviar por um instante a ciência do seu trabalho positivo, da sua vontade de objetividade, 

para descobrir o que permanece de subjetivo nos métodos mais severos” (1978a, p. 8). Nesse 

momento, a inquietude do pensador o levava a um esforço de ultrapassagem dos limites da 

filosofia da ciência.  

A partir de A psicanálise do fogo (1999), propõe-se analisar um problema que a 

atitude objetiva jamais conseguiu realizar: o aprisco poético “onde os devaneios substituem o 

pensamento” e os “poemas ocultam os teoremas”. Entende que, para alcançar a existência de 

outra realidade, a dos sonhos e da fantasia — tão real e lógica como a exterior, porém 

estranha ao saber científico de seu tempo — é preciso dedicar-se ao devaneio poético, 

determinando “uma fenomenologia do imaginário onde a imaginação é colocada no seu lugar, 

no primeiro lugar.” (BACHELARD, 1996a, p. 8).  

A razão que o Bachelard fenomenólogo proclama é dotada de liberdade comparável à 

atitude que o movimento surrealista manifesta em suas criações artísticas. No período em que 

re-elabora sua concepção de razão, aproximando-a da imaginação, em uma dinâmica do 

pensamento que procura uma intuição repentina além do conhecimento lógico, Bachelard 

assim se expressa:  

 

É preciso restituir à razão humana sua função de turbulência e de 
agressividade. Assim é que se contribuirá para a fundação de um 
surracionalismo, que multiplicará as oportunidades de pensar. Quando esse 
surracionalismo houver encontrado sua doutrina, poderá ser posto em 
relação com o surrealismo, pois a sensibilidade e a razão terão recuperado, 
juntas, sua fluidez. O mundo físico será então experimentado por meio de 
novas vias. Compreender-se-á de modo diferente e sentir-se-á de modo 
diferente (BACHELARD, 1978a, p. X).  

 

Esse pensar por meio de e com a imaginação criadora é o que se entende por 

surracionalismo na linguagem bachelardiana. O pensador de Vallage incorpora as 

inquietações dos surrealistas na problematização que eles fazem da razão, ao não lhe 

conferirem uma instância soberana e autônoma, ao realizarem a exaltação do sonho, do 



inconsciente, do ilógico como sobretudo nessa época, ainda se fazia. E, mais que isso, 

absorve-lhes os ensaios para dissipar as determinações sociais e culturais que restringem o 

entendimento dinâmico da vida. Provocada pela imaginação, a razão constituída torna-se 

aberta, criadora, agressiva. 

Se o racionalismo vê com nitidez o afastamento entre razão e imaginação, a via das 

idéias quiméricas as percebe como unidas reciprocamente e complementares. 

Ao “surrealizar a liberdade racional”, o surracionalismo proposto por Bachelard 

realiza a confluência entre imaginação e razão, e é essa nova dimensão do entendimento que 

ele assume na maturidade de sua vida.  

Cada novo pensamento é oriundo de muitas reflexões e estudos em sua vida filosófica: 

“Eu estudo! Sou apenas o sujeito do verbo estudar” (1989, p. 58). Porém, sua leitura é 

peculiar: ele passa a buscar as imagens que surgem sob o signo da potência criadora da 

imaginação literária. A poesia reanima no leitor o poder de criação pois lhe possibilita 

devanear. 

O sonhador de devaneios, o que sonha na vigília é consciente de que é ele que sonha o 

devaneio; é ele que está feliz, pois devaneia sem estar “obrigado a pensar” (BACHELARD, 

1996a, 21-22), já o “o sonho noturno é um sonho sem sonhador” porque nesse sonho, somos 

incapazes de conhecer a nós mesmos. É aos poetas que o sonhador solicita objetos poetizados 

pelo devaneio, porque a imagem poética possui um sentido que necessita ser identificado para 

compreender a realidade. 

Essas reflexões do filósofo do devaneio mostram não apenas um momento de 

renovação para o espírito científico, mas também dos pressupostos filosóficos que o fundam. 

O homem tem deixado de lado sua tarefa de questionar e de retomar, de retificar. “E, no 

entanto, se a filosofia é o estudo dos começos, como será ela ensinada sem pacientes 

recomeços?” (BACHELARD, 1994, p. 190). Nessa condição, a filosofia, enquanto hesitação 

contínua, estuda as origens e o filósofo medita sobre a sua própria humanidade. O pensador da 

poética inaugura para si mesmo um questionamento. “[...] O que é este estranho caminho dos 

filósofos onde cada ponto é uma encruzilhada? (BACHELARD, 1994, p. 191). 

O pensador de Bar-sur-Aube descobre-se e espanta- se com sua aptidão para devanear. 

Reproduz-se assim o momento do espanto originário grego, a partir do qual são estabelecidas 

questões fundamentais da especulação filosófica. Platão afirmou que a filosofia começa com o 

espanto: “[...] a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a 

Filosofia.” (Teeteto, 155 d). Aristóteles expressa o mesmo (Metafísica, 1, 2, 982 b 12 ss.): 

"devido à admiração os homens começaram a filosofar e ainda agora filosofam: de início 



começaram a admirar as coisas que mais facilmente suscitavam dúvida, depois continuaram 

pouco a pouco a duvidar até das coisas maiores [...]”. O espanto é a arkhé da filosofia, 

(“aquilo de onde algo surge”), afirma Heidegger. “O páthos do espanto não está simplesmente 

no começo da filosofia, [...]. O espanto carrega a filosofia e impera em seu interior” 

(HEIDEGGER, (2006, p. 15).  

É desse modo, com espanto, que Bachelard começa a percorrer “uma avenida de 

sonhos”, utilizando sua própria expressão. E ao percorrê-la, descobre-se como um ser que 

sonha, “que se admira e que se ama” (1999, p. 105) e que se assusta diante do seu destino. Ele 

compreende que o conceito científico não lhe possibilita sonhar: “não é a partir de um saber 

que se pode verdadeiramente sonhar, sonhar um devaneio sem censura” (1996a, p. 35). 

Admirado, nosso filósofo indaga o porquê da existência do mundo imaginário; espantado, 

pergunta-se sobre o modo de ser desse universo. Proclama sua admiração, apresentando um 

testemunho de um pensador que somente ama aquilo que o maravilha. “O mundo é 

constituído pelo conjunto das nossas admirações. [...] Admira primeiro, depois 

compreenderás”, afirma Bachelard (1996a, p. 182). A sintonia com esse estado de 

maravilhamento ele a encontra nos poetas.  

A experiência imaginária predominante de Bachelard se faz com a linguagem literária 

— conotativa, subjetiva, simbólica — em que a poesia se sobressai como espaço singular das 

imagens e metáforas. Por meio das experiências imaginárias com o texto poético, o filósofo 

do devaneio depara-se com as diversas possibilidades de interpretação das imagens 

apresentadas no poema. Pela análise das obras poéticas, é interpretada a inserção do homem 

no mundo pela poetização dos elementos materiais, do mundo da vida, do mundo vivenciado 

pelos homens, recorrendo à imaginação material.  

Nosso filósofo traz, para a realidade concreta, o mundo que Husserl colocava entre 

parênteses e constitui, no domínio da imaginação, uma categorização das diferentes 

imaginações materiais conforme elas se agreguem ao fogo, ao ar, à água ou à terra. Se toda 

poética precisa ganhar elementos de essência material, é ainda a essa classificação pelos 

elementos materiais fundamentais que se devem incorporar mais intensamente as almas 

poéticas. É necessário que um devaneio descubra “sua matéria, é preciso que um elemento 

material lhe dê sua própria substância, sua própria regra, sua poética específica”, para que 

resulte em um texto escrito (BACHELARD, 1998, p. 4). Os quatro elementos de Empédocles 

são fontes perenes para os devaneios criadores, as fantasias poetificantes dos grandes poetas. 

Em período posterior de estudos, Bachelard ultrapassa a fase de reflexão junto às imagens do 



mundo material e dedica-se à imaginação criadora livre e transgressora. Tem-se, assim, 

caracterizada a obra criadora do espírito humano, a fantasia poetificante. 

Próximo à chama, o filósofo solitário lê poesias porque sente que o “paradoxo” de 

suas “investigações sobre a imagem literária — achar a realidade por meio da palavra — tem, 

desse modo, uma oportunidade de ser resolvido. Uma solução que encontra sozinho, junto à 

luz que o atrai e é testemunha de sua solidão de sonhador. (BACHELARD, 1989, p. 13, 46).  

“Filósofo solitário”, “sonhador isolado”, são expressões de Bachelard referindo-se a si 

próprio. Para ele, a solidão restitui a meditação primeira. Por essa concentração, as sínteses 

construídas compõem um mundo complexo. Mas antes dessa complexidade, é preciso 

compreender o quanto o mundo é intenso. “Assim, acreditamos que antes das grandes 

metafísicas sintéticas, sinfônicas, deveriam aparecer estudos elementares onde o 

deslumbramento do eu e as maravilhas do mundo seriam surpreendidos em sua mais estreita 

correlação”. Para o filósofo do imaginário, a meditação fantasiosa edifica um mundo, 

aprofundando as impressões de solidão de um devaneador. (BACHELARD, 1994, p. 66, 193, 

199).  

Na solitude, a chama da vela ilumina o livro do sonhador. O estudioso pensa sobre o 

livro que examina, mas levanta os olhos para a luz, e aí sonha, em vez de analisar idéias. O 

filósofo fantasia para completar o movimento do seu pensamento. Nessa alternância, busca a 

comunhão com as imagens oferecidas pela literatura. 

Enganam-se quem pensa que Bachelard elabora argumentações de cunho filosófico 

para apresentar pressupostos e filiações teóricas. Ele simplesmente declara (1996a, p. 2) que 

escolheu a fenomenologia “na esperança de reexaminar com um olhar novo as imagens 

fielmente amadas, tão solidamente fixadas na minha memória que já não sei se estou a 

recordar ou a imaginar quando as reencontro em meus devaneios (BACHELARD, 1996a, p. 

2). 

Essa fenomenologia é o próprio Gaston Bachelard (1993, p. 2) que a denomina 

“fenomenologia da imaginação” ou “fenomenologia da alma”, e ao mencioná-la, já diz 

também o que para ele constitui o fenômeno a ser estudado: a imagem poética. “[...] É preciso 

chegar a uma fenomenologia da imaginação. Esta seria um estudo do fenômeno da imagem 

poética quando a imagem emerge na consciência como um produto direto do coração, da 

alma, do ser do homem tomado em sua atualidade.”  

Considero que nessas frases existe uma síntese do que é a fenomenologia 

bachelardiana. Sem preocupar-se em empregar termos científicos, se expressa utilizando 

termos comuns aos poetas: coração, alma. Na fenomenologia ele encontra o método para 



aprofundar-se nas imagens que os poetas lhe proporcionam. Talvez seja mais pertinente dizer 

o olhar bachelardiano, um modo sensível, abrangente e profundo de acercar-se da realidade. 

Ele faz uma apropriação criadora do pensamento fenomenológico e propõe o seu modo de 

apreender o real por meio da imagem poética. 

A imaginação criadora leva o filósofo a propor uma forma de apreender o mundo, e, 

portanto, o que ele desenvolve é uma questão da possibilidade do conhecimento, como esse é 

possível por meio da imaginação criadora, do maravilhamento diante da palavra do poeta. Se 

o filósofo sonhador tem inicialmente a ambição de ser um leitor cúmplice da rêverie do 

escritor, num processo alquímico pelo qual passa seu pensamento, termina por se tornar 

criador ao descobrir que a imagem inaugura um mundo, fecunda pensamentos. 

A fenomenologia bachelardiana “não é uma descrição empírica dos fenômenos”, mas 

é um modo de apoderar-se do vigor da experiência individual para realizar a descrição. O 

fenomenólogo, ajudado pelo que as emoções e os saberes traduzem em versos, deve intervir 

para experimentar a “intencionalidade poética”, para encontrar a abertura consciencial do 

texto poético. A fenomenologia é o método da imaginação criadora, a que vai ao âmago do 

ser. A imagem é produto da alma, da emocionalidade do ser e, sendo assim, apenas uma 

fenomenologia da alma é capaz de alcançar as imagens originárias.  

Só o que possibilita esse mergulho de sensibilidade é o texto literário em que a 

imaginação se revela como verdadeira força do psiquismo humano. O sentido da imagem 

poética alia-se ao sonho e tem o diferencial da novidade. Esses aspectos invadem os que se 

aproximam da poesia para apreender o sentido das criações imaginárias. Ao envolver-se e ao 

vivenciar as imagens poéticas escritas, exige-se a entrega ao devaneio, não a qualquer 

devaneio, mas ao devaneio poético, ao devaneio escrito em anima (dimensão feminina). 

Diferentemente do sonho noturno, “no devaneio poético a alma está de vigília, sem tensão, 

repousada e ativa” (BACHELARD, 1993, p. 6), apta a perceber a realidade específica da 

imagem poética autônoma e criadora.  

Diante das imagens que os poetas oferecem, o fenomenólogo sonhador busca 

participar da imaginação criante. Essa é a oportunidade para aprender o que os poetas nos 

ensinam, pois são os poetas que chegam ao âmago das coisas ao expressar o universo das 

imagens. Ao relacionarem-se com os seres sonhados, os poetas transformam tudo em devir, 

em metamorfose que modifica até o estado físico da matéria. O poeta nos leva para outro 

mundo, convidando o homem para uma viagem imaginária pelo onírico. As infinitas 

possibilidades de ser, de expressar-se que a imaginação criadora possibilita, e que os poetas 



incessantemente buscam, só é possível ao homem aproximar-se por meio dos que poetizam e 

escrevem seus devaneios em poemas.  

Da peculiaridade do modo de acercar-se do mundo por um pensamento andrógino 

derivam as leituras de Bachelard como epistemólogo e poeta. Encontrar um denominador 

comum entre animus (dimensão masculina) e anima (dimensão masculina), demonstrar a 

complementaridade de ambos para constituir o homem integral parece ser a tarefa de quase 

uma vida inteira desse filósofo. 

O olhar fenomenológico bachelardiano é, em síntese, a maneira como ele vai fazendo 

fluir uma compreensão do próprio mistério do mundo por meio de toda a sua obra 

denominada noturna. Quando leio a fenomenologia, observo que existe um método que passa 

por Husserl, por Merleau-Ponty, dentre outros, que é possível seguir par e passo. Penso que 

Bachelard vai muito além disso. Ele tem um fundamento, uma metodologia, uma organização 

lógica, que pode ser identificada em todos os seus trabalhos. Porém, o que mais importa é a 

sensibilidade, é como vai entretecendo, a partir de palavras dos poetas, a sua própria palavra 

de compreensão da realidade. O filósofo das palavras escritas dialoga com os poetas para 

apreender o sentido dos seres a que dirige sua intencionalidade.  

 

A formação do sujeito como metamorfose ascensional 

A meditação pela poética do fogo é recorrente na obra de Bachelard, como se nota nos 

próprios títulos de alguns livros como A psicanálise do fogo (1999) e A Chama de uma vela 

(1989). Apesar da ênfase do filósofo da imaginação ao tema, dedico-me nesse item a 

comentar apenas o sentido do fogo no Complexo de Prometeu. Tal denominação é herdada de 

Jung, e Bachelard denomina-os a partir de alguns mitos, filósofos pré-socráticos e poetas, com 

nomes como Complexo de Novalis e Complexo de Empédocles, entre outros. 

Busco, agora, relacionar esse Complexo de Prometeu ao significado de metamorfose 

ascensional, uma das dimensões do pensamento bachelardiano. Inicio com uma síntese do 

mito inspirador do conceito bachelardiano. 

 
Um dos descendentes da antiga raça de deuses destronada por Zeus 
sabia que na terra estava adormecida a semente dos céus. Por isso, 
apanhou um bocado de argila e molhou com um pouco de água. 
Com essa matéria fez o homem, à semelhança dos deuses, para que 
fosse o senhor da terra. Apanhou das almas dos animais 
características boas e más, animando sua criatura. E Atena admirou 
a criação do filho dos titãs e insuflou naquela imagem de argila o 
sopro divino. Foi assim que surgiram os primeiros seres humanos, 
que logo povoaram a terra. Mas lhes faltavam os conhecimentos 
sobre os assuntos da terra e do céu. [...]. Prometeu aproximou-se e 



ensinou às suas criaturas todos esses segredos. [...]. Porém, ainda 
lhes carecia um último dom para que pudessem manter-se vivos: o 
fogo. Este dom, entretanto, havia sido negado à humanidade pelo 
grande Zeus. Porém, Prometeu aproximou-se da carruagem de Febo 
(o Sol) e incendiou um caule. Com esta tocha, Prometeu entregou o 
fogo para a humanidade, o que dava a ela a possibilidade de dominar 
o mundo e seus habitantes. Zeus, porém, se irritou ao ver que o 
homem possuíra o fogo [...] e mandou que seus serviçais [...] 
acorrentassem o titã ao monte Cáucaso. Mandou ainda uma águia 
para devorar diariamente o seu fígado que sempre se regenerava. 
Seu sofrimento durou por inúmeras eras, até que Heracles passou 
por ali e viu o sofrimento do gigante [...] e libertou o cativo das suas 
correntes. (POMBO, 2009). 

 

Como é possível interpretar no mito, o homem aspira uma transformação, uma 

evolução, ele quer romper seus limites. A imaginação o faz enxergar longe e sonhar com o 

conhecimento que não possui. O fogo é a metáfora do devir que se acredita possível. 

Para Gaston Bachelard (1999, p. 11-13), o fogo é capaz de explicar tudo: a mudança 

rápida e a permanência; o habitar o céu e a vida oculta na matéria; o bem e o mal; o bem 

estar e o respeito.  

É preciso observar que o sentido do fogo é muito mais social do que natural, fato que 

nem sempre foi notado, segundo o filósofo. Para fazer essa observação, Bachelard não invoca 

o papel do fogo na era primitiva, nem ressalta a complexidade de sua conservação. Ele chama 

a atenção para o fato de que o respeito ao fogo é ensinado. Assim ele integra o processo 

educativo do espírito civilizado, não sendo um gesto submisso que se realiza naturalmente.  

 

Se a criança aproxima sua mão do fogo, seu pai lhe dá um tapa nos dedos. 
[...] Seja esse fogo chama ou calor, lâmpada ou fogão, a vigilância dos pais é 
a mesma. Inicialmente, portanto, o fogo é objeto de uma interdição geral; 
donde a seguinte conclusão: a interdição social é nosso primeiro 
conhecimento geral sobre o fogo (BACHELARD, 1999, p. 17). 

 

No decorrer do tempo, os relatos sobre o perigo de incêndio e de queimaduras 

substituem o castigo físico paterno e o conhecimento natural é vinculado ao conhecimento 

social. Mas junto à interdição social, constrói-se a desobediência. Tal qual Prometeu, a 

criança transgride e rouba fósforos. E o faz porque quer fazer como o pai. Quer ser mais, 

deseja conhecer mais. Ao relacionar o roubo do fogo à vontade de saber, nosso filósofo 

propõe  

 

agrupar, sob o nome de complexo de Prometeu, todas as tendências que nos 
impelem a saber tanto quanto nossos pais, mais que nossos pais, tanto quanto 



nossos mestres, mais que nossos mestres. Ora, é ao manipular o objeto, é ao 
aperfeiçoar nosso conhecimento objetivo, que podemos esperar situar-nos 
mais claramente no nível intelectual que admiramos em nossos pais e em 
nossos mestres. (BACHELARD, 1999, p. 18).  

 

Esse complexo seria, na expressão bachelardiana, “o complexo de Édipo da vida 

intelectual”: o desejo de saber mais, sempre mais do que os pais e os mestres. O homem 

buscando ampliar seu saber, assemelhando-se aos que considera serem superiores no 

conhecimento que detêm. 

O filósofo de Champagne pensa que o homem se define pelo conjunto de tendências 

que o levam a ultrapassar a condição humana. O homem tem um destino de transmutação, de 

busca de transcendência. Essa procura é também uma superação de limites, de suplantar 

tradições, e o fogo é a metáfora de sua metamorfose, de sua sempre busca de libertação e de 

sua atividade criadora.  

Se Husserl propõe a descrição exaustiva do ser para atingir o eidos, o filósofo do 

devaneio sugere analisar como o imaginário se desvela nos contatos com os elementos 

naturais, como o fogo. No exame dos símbolos, procura identificar qual é o seu significado. 

Em A chama de uma vela, Bachelard (1989, p. 37-38) analisa símbolos das imagens 

devaneantes diante do fogo em várias passagens, como esta: “a chama é, para [o filósofo], um 

mundo dirigido para a transformação (grifo meu). O sonhador vê nela seu próprio ser e seu 

próprio vir a ser.  

Por meio das imagens devaneantes, Bachelard busca o eidos, o núcleo invariante da 

chama do fogo e o alcança: é a idéia de metamorfose, de transformação. Os devaneios 

poéticos junto à chama impulsionam o sujeito a um movimento ascensional. Essa mobilização 

para elevar-se é uma das faces originárias da imaginação criadora que instiga o ser num 

movimento vertical. Verticalidade que é enfatizada em suas reflexões diante do fogo, como se 

lê a seguir: 

 

Perto das torres, das árvores, um sonhador de altura sonha com o céu. As 
fantasias de altura alimentam nosso instinto de verticalidade, instinto 
recalcado pelas obrigações da vida comum, da vida vulgarmente horizontal. 
A fantasia verticalizante é a mais libertadora das fantasias. Não há melhor 
meio para sonhar bem do que sonhar com outro lugar. Porém, o mais 
decisivo dos outros lugares não é o outro lugar que fica acima? 
(BACHELARD, 1989, p. 60). 

  

A chama, frágil vertical, é a metáfora para a busca de superação, para o ato de 

ascensão a que aspira todos os homens. Ao devanear diante do fogo, o sujeito liberta-se do 



seu cotidiano, volta-se para o alto, para o que lhe é superior — como o fez Prometeu — 

transforma-se e procura os sonhos imaginados. É, então, o imaginário a constante companhia 

para buscar a superação de si, o ultrapassar criador em direção ao ser pleno, à formação 

humana integral da pessoa — eis a grande contribuição de Bachelard. 

Nessa dimensão de seu pensamento que reflete a metamorfose, Bachelard aproxima-se 

de Nietzsche, embora não o copie. O filósofo alemão afirma que todos nós somos super-

homens potenciais e para nos tornarmos seres superiores ao que somos, basta a vontade e a 

coragem “Vós solitários de hoje, vós que vos apartai, havereis um dia de ser um povo: de vós, 

que vos elegestes a vós próprios, há de crescer um povo eleito: — e dele o além-do-homem”, 

o ser que transpõe os limites do humano (NIETZSCHE, 1974, p. 242). 

Segundo César (1996, p. 128-129), é adequado dizer que na Psicanálise do Fogo 

(1999) Prometeu é o símbolo do homem criador, do super-homem, da audácia. O ser 

mitológico representa a coragem, o idealismo, a mudança, “cifras da perpétua metamorfose do 

ser e a expressão do seu vir-a-ser”, que se concretizam por meio dos devaneios poéticos. A 

meditação do filósofo-poetizador o leva a desvendar uma metafísica poética do homem, 

enquanto esse existe em direção a um ser mais. 

 

O devaneio poético e o gesto pedagógico 

Uma das dimensões da importância do pensamento de Gaston Bachelard para o 

campo de estudos da Educação é o acontecimento da aprendizagem enquanto viabilizadora de 

uma experiência de metamorfose, de formação e de transformação humana. O filósofo da 

imaginação lembra que o aluno não vem à escola para adquirir uma cultura, ele vem para 

transformar sua cultura, para demolir os obstáculos já cristalizados pela vida cotidiana. 

Consequentemente, é preciso desenvolver um processo educativo de mobilização permanente, 

substituindo um saber fechado por um conhecimento aberto. (BACHELARD,1996a, p. 23). 

De modo inverso ao que a tendência tradicional apregoa, a relação professor-aluno não 

é uma relação de poder, em que o mestre julga-se detentor do conhecimento. Para Bachelard o 

educador deve “dialetizar a experiência” (1996a, p. 21), propor o diálogo, inquietar a razão, 

ensinar o educando a inventar, a questionar, a buscar o novo, a se transformar. 

A inseparabilidade entre ensinar, aprender e criar é dada pela força do devaneio, 

aquele que toca a imaginação criadora e faz alunos e professores — sonhadores despertos — a 

querer metamorfosear o mundo e a própria vida. O cogito poético conduz o sujeito a um 

mundo sonhado, imaginado onde a experiência poética é produzida e não reproduzida.  

A consciência do sonhador afirma-se no encontro com o mundo imaginado e a partir 



daí, abre-se para a liberdade. Nas sutilezas da função do irreal reúnem-se os seres e os sonhos 

em torno do sonhador. Sonhos que dão ao homem a ilusão de ser mais do que é. “Assim, 

sobre o menos-ser que é o estado de relaxamento no qual se forma o devaneio, se desenha um 

relevo — um relevo que o poeta saberá inflar até torná-lo um mais-ser”. (BACHELARD, 

1996a, p. 146). A imaginação criadora produz o sonho de que fala o filósofo e esse sonho 

abrange aquele ponto ascensional que o sujeito aspira e para o qual quer se metamorfosear 

para atingir.  

Na tentativa de uma síntese, afirmaria que em uma “ontologia do bem-estar”, a que dá 

ao sujeito “nuanças de uma felicidade cósmica” (BACHELARD, 1996a, p. 146-147), o 

homem sonha em tornar-se mais-ser. Este mais-ser é imaginado, devaneado pela imaginação 

criadora. São os poetas que sonham essa irrealidade e convidam o homem a torná-la real por 

meio do devaneio poético. O fundamental é compreender que o sonho eleva o homem a se 

transformar.  

Trago, assim, para este texto uma discussão fundamentada em anima, com a 

metafísica da imaginação poética, do devaneio operante, propostos pela fenomenologia 

bachelardiana. Formar um homem uni-dual, leitor e pensador dos conceitos científicos e do 

devaneio poético, constituinte de um todo apolíneo-dionisíaco, pode ser uma oportuna 

sugestão para os que permanecem encantados com o gesto pedagógico.  
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