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Resumo: Neste trabalho visamos apresentar algumas reflexões feitas a partir do estudo das 

obras de Gaston Bachelard em que o autor trabalha o tema da imaginação, articulando a esse 

tema, a questão da escrita da história como parte do ofício do historiador. Pretendemos 

inicialmente expor o modo como ao longo do trabalho desse autor, existem algumas 

mudanças metodológicas que interferem no modo como ele trata a influência da imaginação 

na criação literária, dando cada vez mais ênfase na autonomia da mesma frente à criação 

literária. Num último momento, procuramos expor os limites e as possibilidades de procurar 

entender o papel da imaginação na perspectiva bachelardiana na escrita da história, onde o 

historiador, a partir do trabalho com vestígios do passado cria uma textualidade sobre esse 

passado, não sendo o texto resultante uma mera reprodução dos fatos. 

Palavras-chave: Escrita da história. Imaginação em G. Bachelard.  

 

 

Realizar a aproximação entre o conceito de imaginação na obra de Gaston Bachelard e a 

escrita da história é um desafio. O próprio autor, em seus livros que discutem a imaginação na 

literatura, não procura estabelecer um diálogo com uma visão específica de história, tampouco 

pretende fazer uma comparação mais concreta com seus trabalhos relacionados ao tema da 

epistemologia e da história das ciências.
1
 Desta forma, o diálogo que pretende se realizar aqui 

será feito independentemente da visão de história discutida pelo filósofo francês em parte de 

sua obra.  

Nossa proposta inicial é enfatizar o caráter material e, ao mesmo tempo, dinâmico da 

imaginação bachelardiana, na medida em que, no ato da criação literária, há uma articulação 
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entre o olho e a mão, em contraposição ao chamado “vício de ocularidade”
2
 que se encontra 

na tradição empirista e racionalista acerca do conceito de imaginação. Se aproximarmos esta 

característica da imaginação em Bachelard à escrita da história, um primeiro ponto que pode 

ser mencionado é a importância da dimensão imaginativa na construção textual – quiçá 

literária – do historiador. Entretanto, para sustentarmos esta hipótese, cabe salientar a 

necessidade de compreender mais profundamente o tema da imaginação na obra de Bachelard 

antes de procurar fazer esta aproximação. 

Em um primeiro momento, procuramos fazer um apanhado geral dos assuntos tratados 

nos livros do autor acerca do tema da imaginação tentando perceber entre eles, para além de 

suas características principais, as alterações na própria concepção dele sobre imaginação, ou 

no modo como trabalha as imagens literárias em cada um deles. Em seguida procuraremos 

expor as aproximações, que achamos possíveis, entre imaginação em Bachelard com a escrita 

da história, na tentativa de compreender qual a importância dessa construção conceitual para 

as reflexões atuais acerca do fazer historiográfico. 

Nos livros do autor em que ele trabalha a imaginação, podemos perceber um 

movimento na própria construção conceitual do que ele entende como imaginação. Isso se dá 

nos mais diversos momentos, ao passo que articula essa imaginação com a matéria, com a 

dinâmica, com os devaneios e com a ação humana de modo mais geral. 

A proposta de Bachelard para o trabalho com a imaginação é, em primeiro lugar, de 

articular os quatro elementos (fogo, água, ar e terra) com a literatura, com os escritos 

produzidos acerca dos mesmos, ou ainda, com as imagens produzidas a partir desses 

elementos. 

 Bachelard procura nos mostrar, desde o primeiro livro, que, por mais que nos 

julguemos objetivos ao tratar de certos aspectos, não deixamos de articular a esses trabalhos 

objetivos, uma subjetividade. No livro A Psicanálise do Fogo, o autor nos mostra, a partir 

dessas imagens, que mesmo explicações “científicas” sobre o fogo estão intimamente ligadas 
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a uma subjetividade que enriquece as mesmas, que vai para além da tão buscada e limitada 

objetividade em se tratando deste tema. Subjetividade esta que tem papel fundamental no 

desenvolvimento do livro, relacionando-se com a proposta do desenvolvimento de uma 

psicanálise do fogo. Ainda que perceba a importância da subjetividade na produção humana - 

e por mais que a completa objetividade científica seja questionada, já no início do livro - o 

autor demonstra uma vontade de objetivar uma crítica literária. 

No segundo livro sobre a imaginação e os elementos, intitulado A Água e os Sonhos, 

Bachelard permanece colecionando imagens poéticas para serem psicanalisadas. Desde o 

livro A Psicanálise do Fogo, como citado anteriormente, Bachelard já analisa os tipos de 

imaginação ligados a elementos materiais, no entanto, neste livro, ele explicita diretamente 

sua preocupação com a imaginação material. Sua introdução é dedicada à discutir 

“Imaginação e matéria” e a partir da separação entre duas linhas de desenvolvimento das 

forças imaginantes: uma mais ligada à novidade, ao inesperado, e a outra ligada à 

profundidade e ao primitivo e eterno do ser. Separa a imaginação formal da imaginação 

material, mesmo reconhecendo que essa separação nunca se dá completamente.  

Diferentemente de A Psicanálise do fogo, em A Água e os sonhos, a maioria das  

imagens literárias não estão diretamente ligadas ao conhecimento científico, ou a escritos 

acerca do tema. Não deixando de ser, no entanto, uma busca por compreender como os 

sonhos se associam ao conhecimento. Mesmo reconhecendo as limitações do método 

psicanalítico, a psicanálise das imagens, continua sendo feita na busca por compreender a 

ligação existente entre o inconsciente, as imagens, os conceitos e o conhecimento. Os 

complexos persistem e as imagens literárias seguem sendo psicanalisadas no decorrer do 

livro. Entretanto, não podemos ignorar o fato de que os caminhos percorridos pelo autor em 

sua reflexão, não são estáticos, e que estão sendo construídos junto com o próprio escrever, e 

desenvolver desses trabalhos dele com a imaginação. Neste livro, ao refletir sobre a 

mobilidade da água, já inicia suas reflexões acerca da imaginação dinâmica, que serão 

aprofundadas no livro sobre o ar. 

Movimento, mobilidade, dinâmica. Essas palavras relacionadas à imaginação material 

compõem o terceiro livro sobre os elementos que estão inseridos nos estudos sobre 
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imaginação de Gaston Bachelard, intitulado O Ar e os Sonhos. Enquanto os outros livros 

anteriores (A Psicanálise do Fogo e A Água e os Sonhos) tinham como foco principal a 

reflexão acerca da imaginação material, este, mesmo que não excluindo essa reflexão procura 

focar na ação imaginativa, na imaginação dinâmica.  

A importância da palavra escrita tomando forma nos faz perceber um amadurecimento 

nas reflexões e uma maior contundência nas considerações direcionadas à crítica literária, que 

por vezes desconsidera o papel da imaginação material e dinâmica na compreensão dos 

escritos literários. A influência dos arquétipos, da própria obra de C. G. Jung, tem enorme 

força – em se tratando das raízes substanciais e mesmo do olhar  para com os escritos dos 

alquimistas nesse sentido. A psicologia, mais particularmente a psicanálise, permanece com 

um papel central na análise das imagens literárias colecionadas. Imagens que buscam 

exemplificar essa importância do cunho dinâmico da imaginação, articuladas a uma discussão 

filosófica acerca do tema. Critica uma perspectiva que ignora a vontade na própria criação das 

imagens, bem como propõe que essa vontade passe a ser valorizada nos estudos que buscam 

compreender os seres produtores desse movimento (entendendo que a criação se dá em meio a 

uma dinâmica). 

No quarto livro sobre imaginação e os elementos, intitulado A Terra e os Devaneios da 

Vontade, Bachelard persiste em sua busca por compreender a ação dos arquétipos no 

inconsciente das imagens, bem como busca classificar e aprofundar essas imagens. Chama-

nos a atenção para a importância da linguagem como havia feito na conclusão do livro que 

antecede este (O Ar e os Sonhos) e, sobre isso, nos diz que a “linguagem está no posto de 

comando da imaginação.” (BACHELARD, 1991: 6). Bachelard indica que neste primeiro 

livro trabalhará com devaneios que convidam atuar sobre a matéria, devaneios de uma 

imaginação extrovertida. O segundo fica reservado a trabalhar as imagens de uma imaginação 

introvertida e suas análises estão ligadas a imagens do trabalho e do repouso. 

Neste primeiro livro, mais ainda que nos outros, podemos refletir acerca do trabalho de 

escrita da história levando em consideração a matéria (os documentos de um tempo passado à 

que temos acesso e a própria produção textual que criamos a partir deles) e o papel da 

imaginação na realização deste ofício. A criação, ainda que não se desligue dos fatos, não dá 
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conta completamente dessa criação de imagens feitas pelo historiador ao recontar uma 

história. A linguagem, que está diretamente ligada à imaginação humana, a partir da 

concepção bachelardiana, aos devaneios conscientes, nos permite um fazer historiográfico.  

Os devaneios da forja, nas reflexões sobre o homo faber, leva-nos a pensar sobre a 

articulação entre imaginação e  trabalho de maneira mais abrangente, sem perder uma 

profundidade. Os devaneios de amassadura, de modelagem também aparecem enriquecendo 

essa noção de trabalho. Refletindo acerca dessas imagens, é possível perceber mais 

diretamente a ação do homem no mundo material, uma ação que não deixa de ser uma ação 

imaginativa.  

Já o segundo livro sobre os devaneios terrestres, Terra e os Devaneios do Repouso se 

reserva, como já indica seu subtítulo, à função de refletir acerca das imagens materiais da 

terra relacionadas à intimidade. Enquanto no livro anterior as imagens terrestres foram 

analisadas em sua hostilidade, neste livro a proposta seria trabalhá-las de maneira oposta, à 

medida que busca perceber nessas imagens seus aspectos acolhedores e convidativos. 

Por mais que reconhecesse a insuficiência da análise objetiva ao buscar compreender as 

imagens poéticas, a psicanálise e a utilização dos métodos objetivos continuavam a ter 

centralidade nos livros anteriores de Bachelard que tratam da imaginação. Em “A Poética do 

Espaço”, que é o sexto livro do autor que trata de imaginação, ele nos mostra que 

simplesmente alegar essa insuficiência e tentar ir além, em certa medida, dessa compreensão 

pscicanalítica, não bastava. Para compreender a atualidade essencial das imagens poéticas, 

aquela psicanálise que busca explicações sempre articuladas à um passado não é suficiente, 

sobre isso, diz-nos que “[...] as causas alegadas pelo psicólogo e pelo psicanalista jamais 

podem explicar bem o caráter realmente inesperado da imagem nova, nem tampouco a adesão 

que ela suscita numa alma alheia ao processo de sua criação.” (BACHELARD, 1998: 2) 

Pensando particularmente na novidade da imagem poética, Bachelard nos coloca uma 

questão: a da criatividade. Ele compreende que é a partir da criatividade que a “consciência 

imaginante” pode ser percebida como uma origem. Essa busca pela origem da imagem 

poética é o objetivo da fenomenologia da imaginação poética. É importante relembrar que 

essa origem não é determinada por um passado, e está acima da linguagem significante/ 
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realidade. Isso se daria pelo fato de que a imagem poética, no campo da linguagem, é livre de 

um corpo de regras determinado. 

 Não busca mais fazer uma coleção de imagens, uma enciclopédia. Busca, ao invés 

disso, uma abordagem que vá para além da mera descrição ou percepção de relações causais e 

contextuais entre imagens e produtores. Procura o sentido das imagens nelas mesmas e no 

instante de sua criação, sua originalidade. Mesmo que ainda dê grande importância a quem a 

produz, (pois a imaginação implica uma consciência imaginante) não remonta sua origem 

com base no sujeito que a cria de maneira causal ou determinista. 

Depois de anunciar e explicitar as mudanças no olhar e mesmo no método usado para 

trabalhar com as imagens literárias no livro que antecede este - A Poética do Espaço, 

Bachelard continua a tentar, no sétimo livro (intitulado A Poética do Devaneio) nos esclarecer 

ainda mais sobre o método fenomenológico e suas vantagens em relação à uma análise 

meramente psicanalítica das imagens. Nos fala sobre a questão da novidade e da originalidade 

das imagens e de como a fenomenologia pode ajudar na compreensão desse aspecto. Essa 

tarefa de compreender um pouco mais os valores da originalidade poética aparecem ligados 

ao devaneio e à imaginação, mais ainda, ao devaneio e às lembranças. Sobre isso nos fala que 

o “[...] poema pode congregar os devaneios, reunir sonhos e recordações.” (BACHELARD, 

2006: 10) Procura deixar claro que o devaneio de que ele trata, nesta busca pela originalidade 

poética, é o devaneio que liga por meio da poesia o sonhador e seu mundo. 

Romper os vínculos da imagem com o conceito, tendo em vista a obtenção de uma 

compreensão pura que acolha melhor as imagens é o que sugere Bachelard, mas ele mesmo 

reconhece a dificuldade de fazê-lo. Por mais que se saiba que existe a necessidade de procurar 

compreender as imagens fora de uma objetividade, o que ele procura fazer tanto neste livro 

quanto no anterior (que é uma mudança frente aos que tratam da imaginação e dos 

elementos), por meio da fenomenologia, é que essa conjunção com a psicanálise não deixa de 

existir. 

Mas, assumidos os desafios, o trabalho com as imagens neste livro segue ainda no 

caminho da busca pela originalidade da imagem, sua novidade, quiçá, sua instantaneidade, e 

isso não tem espaço nas análises objetivas das imagens que, como no caso da psicanálise, 
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buscam no passado as razões para a criação delas. Bachelard pressupõe um homem num 

devaneio consciente durante a criação das imagens. Acredita na novidade e na originalidade 

fora de uma temporalidade que possa ser medida, ou encontrada num passado. Ao trabalhar a 

relação entre memória/lembranças e devaneio, exemplifica que o tempo em que isso se dá é 

outro que não o social, e que, nesse sentido, o “passado” não é o lugar em que se deve buscar 

aquela novidade ou originalidade, que não existe senão naquele momento da criação, mesmo 

que não desvinculado de suas raízes, mas de forma alguma dependentes delas. 

Tratamos, a partir de agora, de um livro que se difere de todos os outros de Bachelard 

sobre a imaginação: Fragmentos de uma Poética do Fogo. Suas pretensões neste livro são 

outras que não aquelas que tinha nos primeiros livros sobre imaginação, tampouco as mesmas 

dos dois últimos livros sobre o assunto. Ambições se reduzem, e até mudam de rumo, em 

certa medida. Não se centra mais de uma tentativa de estudar as imagens com a mesma 

objetividade que estudava as ideias científicas, como já vinha fazendo há algum tempo, mas 

mais ainda. Não mais coleciona muitas imagens na pretensão, como um “psicólogo”, de 

atingir uma objetividade relacionada ao número de observações, classificações, etc. Chega a 

expressar sua vontade de reescrever todos os livros. 

Bachelard discorre acerca da diferença entre o olhar que se deve ter para com a imagem  

e para com as ideias científicas, em que se deve levar em consideração a relação de cada uma 

com o passado. Sobre essa diferença na análise da imagem em relação à ideia científica nos 

diz que “Não há uma verdade primeira, há somente erros primeiros. A idéia científica tem um 

longo passado. A imaginação poética não tem passado.” (BACHELARD, 1990: 29) A ênfase 

é dada ao instante da palavra na compreensão da novidade da imagem literária. 

 O método de análise permanece aquele que procura uma união entre a psicologia e a 

fenomenologia das imagens. Paradoxos, opostos e ambivalências continuam tendo um papel 

fundamental na análise visto que permitem a compreensão da complexidade das relações 

neste Reino da linguagem. 

O mundo da Literatura, o Reino da linguagem, o mundo de um homem que não se 

limita às percepções, que por meio da imaginação, por meio das imagens que se renova se 

transporta para lugares e tempos que são diversos ao espaço e tempo sociais. Ele compreende 
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que “O ser humano nunca é fixo, ele nunca está lá, jamais vivendo no tempo onde os outros o 

vêem viver, onde ele mesmo diz aos outros viver.” (BACHELARD,1990: 41)  

Feitas essas breves exposições sobre o movimento do autor em seu trabalho com a 

imaginação no decorrer de seus livros sobre o tema, seguimos na tentativa de compreender as 

possíveis aproximações entre essa imaginação e a escrita da história.  

Pensar a história, ou ainda, pensar a escrita da história articulada ao conceito de 

Imaginação trabalhado por Gaston Bachelard, elucida-nos e nos intriga simultaneamente. Essa 

aproximação que se procura fazer neste trabalho está centrada na compreensão do historiador 

como aquele que também trabalha a linguagem. A prática do historiador o aproxima em certa 

medida do poeta que, em sua construção textual, também constrói um espaço que caracteriza 

a materialidade da produção historiográfica. 

A partir do que é colocado por Pessanha, em sua introdução no livro O Direito de 

Sonhar, (BACHELARD, 1985) compreendemos a importância, para este trabalho, da divisão 

feita por Bachelard entre imaginação formal e imaginação material, na tentativa de afastar-se 

um pouco da tradição racionalista e empirista em que a imaginação formal é reduzida a um 

produto da visão a partir da percepção. Bachelard introduz a noção de imaginação material 

que permite uma participação maior do ser que imagina, na qual a vontade se faz tão 

importante, bem como a dinâmica como percebemos mais claramente a partir do livro O Ar e 

os Sonhos.  

Um outro fator que devemos considerar ao refletir acerca da escrita da história, após a 

leitura de Bachelard - apesar dessa questão não ser formulada diretamente pelo autor - é a 

questão da temporalidade e da causalidade. O instante nos permite pensar a importância de 

não desconsiderar as várias temporalidades, ou mesmo o próprio contexto, mas de não buscar 

nele uma causalidade anterior que o determine. Não buscar nas condições que lhe precedem a 

explicação determinista sobre o acontecimento, pois, ao fazê-lo, tiramos a possibilidade de 

compreendê-lo no momento mesmo de sua criação e a sua novidade. Assim como não se deve 

buscar no passado uma causalidade para a emergência de certas imagens poéticas, 

acreditamos que não se deve fazê-lo na escrita da história.
3
  

                                                
3
 Ver BACHELARD, Gaston. A dialética da duração. São Paulo: Editora Ática, 1988. 
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Para além de trabalhar a relação entre imaginação e história, propusemo-nos, no início 

do trabalho, analisar a relação história/ficção a partir das reflexões de Bachelard. Fomos 

tentados a pensar essa aproximação a partir da autonomia que o autor confere à palavra, à 

linguagem, com os trabalhos e Jacques Rancière e Michel Foucault em que refletem acerca do 

assunto. Entretanto, essa aproximação não se dá de modo direto, pois entre eles há uma 

distância, que está centrada no homem e no uso de suas faculdades como limites do 

conhecimento, caracterizando uma antropologia que antecede a palavra. Deste modo, o 

homem está, na obra de Bachelard – ao contrário do que pensa Foucault – no centro dessa 

produção de imagens, da produção da linguagem literária.
4 
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