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RESUMO 

A ciência moderna ocupa um espaço privilegiado no campo de produção do 

conhecimento, estando os saberes da cultura humanista marginalizados em se tratando 

das interpretações do real. Compreendendo a importância de uma ciência disposta a 

dialogar com a cultura humanista, apresenta-se o Imaginário poético como resistência 

aos limites do cientificismo, aproximando as imagens poéticas e os conceitos em um 

mesmo plano discursivo. A interface do científico com o Imaginário poético ensaia o 

aparecimento de uma ciência contra hegemônica, cujo método transita entre as 

linguagens conceitual e imagética. 

Palavras-chave: Ciência moderna e Imaginário poético, Razão e imaginação, Imagens 

poéticas.  

 

Science and Poetic imaginary: reflections on an interface between reason and 

imagination 

 

ABSTRACT 

Modern science occupies a privileged space in the field of knowledge production, 

leaving the knowledge of humanistic culture marginalized as interpretation of reality. 

Understanding the importance of a science which is willing to dialogue with humanist 

culture, Poetic imaginary is presented as resistance to the limits of scientism, bringing 

poetic images and concepts close together on the same discursive plane. The interface of 

science and poetic imaginary proposes the emergence of a counter-hegemonic science, 

whose method transits between conceptual and imagetic languages. 

Keywords: Modern science and Poetic imaginary, Reason and imagination, Poetic 

images. 
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1. Introdução 

 

Acredito na ciência, sim, mas apenas como um dos caminhos do 

saber. Existem outros caminhos e quero estar disponível para os 

percorrer 

Mia Couto 

 

 O paradigma científico ocidental moderno é fruto da ruptura entre as culturas 

humanista e científica, segregando em polos opostos as humanidades (literatura, 

filosofia, artes) e a ciência moderna (MORIN, 2012). Esse fenômeno contribuiu para a 

consolidação de uma racionalidade orientada pelo racional, negligenciando as 

dimensões imaginativa e sensível inerentes ao anthropos (MORIN, 2011). 

Isso porque na modernidade a ciência adquire um status que a elevou diante dos 

demais saberes, passando a ser vista como única narrativa capaz de estruturar uma 

interpretação plausível do real, tendo em vista que os pressupostos epistemológicos 

inerentes ao paradigma científico moderno se aproximam de ideias que atribuem ao 

racional uma centralidade cognitiva na organização do pensamento; negligenciando a 

literatura, filosofia2 e as artes como saberes capazes de refletir e analisar a realidade em 

sua multiplicidade fenomênica. 

A separação dessas culturas esvaziou, fenomenologicamente, a dimensão 

complexa do homem antes compreendida em sua integralidade, agora apreendido por 

dicotomias: natureza/cultura, sujeito/objeto, subjetividade/objetidade, imagem/conceito, 

razão/imaginação (CARVALHO, 2003).  

Essa disjunção antropológica imposta pela ciência moderna foi 

institucionalizada no século XX com o advento das universidades, instituições 

majoritárias em se tratando da produção e disseminação do conhecimento no interior da 

sociedade. 

Os saberes das culturas científica e humanista possuem singularidades 

epistêmicas específicas, com metodologias de trabalho diferenciadas. Uma análise 

constituída através das ciências naturais, por exemplo, jamais possuirá a mesma base 

                                                 
2Historicamente a filosofia é caracterizada como um conhecimento racional por se contrapor à narrativa 

mitológica ao propor outra leitura da realidade (TARDIF, 2010). Entretanto, em decorrência do 

pensamento filosófico destoar epistemologicamente da ciência moderna, ele é rechaçado do campo 

científico por ser visto como um saber da cultura humanista, na esteira das artes e literatura. 
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epistêmica que uma narrativa artística, pois cada saber fomentará sua interpretação 

mediante os pressupostos teórico-metodológicos comuns ao seu campo de 

conhecimento. Todavia, é possível uma ciência que reivindique para si os pressupostos 

epistemológicos que a aproximem horizontalmente3 dos demais saberes da cultura 

humanista a fim de apreender os fenômenos longe das fragmentações disciplinares 

comuns à narrativa científica moderna. 

O diálogo da ciência com os saberes da cultura humanista não significa uma 

perda das particularidades epistêmicas desses conhecimentos, trata-se de uma proposta 

epistemológica que objetiva apresentar outro modelo de racionalidade científica capaz 

de transcender as barreiras do racionalmente instituído, visando uma ciência aberta ao 

imaginativo, sensível, afetivo, compreendendo que ela estará mais susceptível as 

contribuições da literatura, artes, filosofia. 

Não se pode atribuir ao científico o caráter de saber unicamente racional, porque 

todos os conhecimentos, respeitando suas especificidades epistêmicas, são síntese da 

dimensão imaginária e racional intrínsecas ao pensamento. Consequentemente, da 

mesma forma que a ciência é racional, também sofre influência do imaginativo 

(WUNENBURGER, 2003). Durante o trabalho científico a formulação teórica é um 

exercício recorrente, e sua elaboração pressupõe conceber imagens e reflexões no plano 

abstrato, inventivo. Daí o cientista fazer uso da imaginação para traçar os rumos 

teóricos de seu estudo, acionando a imaginação quando se pretende navegar 

criativamente pelo oceano da pesquisa: “A intuição e a imaginação, propostas como 

meios privilegiados de se chegar ao novo, e o diálogo (crítico) entre alteridades, sem 

vencidos e vencedores, são destacados como as molas propulsoras do conhecimento. ” 

(OLIVA, 2005, p. 21). 

 É por meio da imaginação que o pesquisador pode transcender as barreiras do 

instituído, fomentando alternativas através do diálogo com a cultura humanista. 

Principalmente porque suas formulações não estão limitadas a imobilidade dos 

conceitos, mas poderão adquirir movimento graças a liberdade das imagens. Pois, o 

                                                 
3Se for tomado como referência as Ciências Sociais, mais especificamente a Sociologia, é possível 

observar que essa disciplina possui uma longa tradição no diálogo com a literatura, constituindo a subárea 

denominada Sociologia da Literatura. Porém, constata-se que é feita uma aproximação vertical entre 

ambas, na qual os fundamentos de pesquisa sociológica sufocam a discursividade literária, havendo 

espaço apenas para o léxico da Sociologia no estudo da literatura. Aqui está sendo proposto um diálogo 

horizontal entre os saberes, através do qual a Sociologia e a Literatura articulam-se enquanto saberes 

autônomos capazes de apresentar uma interpretação ampla do social, sem que um se sobressaia diante do 

outro. 
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imagético se manifesta em múltiplas interpretações, não se fechando em análises 

previamente estabelecidas. Já o conceito é preciso, inexistindo espaço para aberturas ou 

compreensões que fogem da formulação teórica: 

 

Isso porque a própria natureza das imagens não é a mesma que a 

natureza dos conceitos. O conceito é feito para carregar só uma 

informação que é a sua própria, que é a sua identidade conceitual, a 

razão de ser da verdade lógica. Mas as imagens são, precisamente, 

ricas, porque têm propriedades paradoxais. E a palavra paradoxal é 

diferente do contraditório porque nos permite dizer que uma 

contradição é fecunda; uma contradição não se anula. Contradição que 

permanece uma porta de entrada para uma verdade. 

(WUNENBURGER, 2013, p. 316) 

 

Em favor de uma ciência que esteja aberta às contradições, entendo-as como 

força motriz do pensamento criativo, acredita-se na riqueza de um saber científico 

concomitantemente conceitual e imagético, sobretudo em decorrência de sua polifonia 

discursiva manifesta mediante o diálogo com outras narrativas (literária, artística, 

filosófica). Fazendo uso de uma abordagem científica conceitual-imagética, é possível 

romper com ideias pragmáticas mediante o movimento das imagens, as quais sempre 

estão aptas a abrir novas possibilidades interpretativas graças ao seu potencial criador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo com a possibilidade de traçar alternativas metodológicas contrárias ao 

hermetismo da ciência moderna, é imprescindível adotar os elementos básicos do 

Imagem 1: O racional e o imaginário 



nº16 
maio-out  

2017 

 

5 

cientificismo em uma pesquisa científica, pois não é por existir uma proposta científica 

epistemologicamente disposta a dialogar com os conhecimentos da cultura humanista 

que se deve negar o racionalismo ou as singularidades da narrativa cientifica: “Não será 

o vale-tudo a doença infantil do criativismo? ” (OLIVA, 2005, p. 24, grifo do autor).  

O diálogo com a literatura, filosofia e as artes expandem o campo interpretativo 

da ciência, porém um cientista jamais assumirá o discurso artístico, e vice-versa, a não 

ser que eles se propunham a tanto, tal qual faz Mia Couto ao adotar sua dupla identidade 

profissional: “Quando estou em ambientes demasiado literários, puxo o meu chapéu de 

biólogo. Quando estou entre biólogos que se levam muito a sério, rapidamente puxo o 

chapéu de escritor” (COUTO, 2011, p. 53). 

 Os saberes da cultura humanista brotam do potencial imaginante do ser, mas 

também utilizam o racional para estruturar suas reflexões sobre o existir, porque, por 

mais que a narrativa artístico-literária seja construída sob catarse, também adota a 

racionalização posterior4 afim de sistematizar seu discurso. A arte e a literatura possuem 

linguagens que destoam do academicismo, contudo seguem os pressupostos epistêmicos 

correspondentes aos seus campos de produção de conhecimento, seja uma técnica de 

pintura ou estilos de prosa e poesia. 

 Seguindo essa abordagem crítica em torno de uma ciência moderna hermética e 

pretensamente racionalista, objetiva-se trazer reflexões voltadas aos limites e 

possiblidades da racionalidade imposta pelo paradigma científico, apresentando o 

Imaginário poético como campo de estudo capaz de engendrar outra proposta científica 

por meio do diálogo com as imagens poéticas. De modo que a aproximação com as 

imagens poéticas ensaia uma religação entre os saberes das culturas humanista e 

científica em prol de uma ciência criativa e polifônica. 

 

2. Notas sobre o Imaginário poético 

 

Essa criatividade do imaginário repousa de fato no reconhecimento 

de uma força intrínseca de algumas imagens e de um poder de 

animação da imaginação. 

Jean-Jacques Wunenburger 

                                                 
4 Essa racionalização a posteriori do conhecimento artístico-literário não significa necessariamente uma 

supressão do potencial discursivo das imagens, mas trata-se de uma estruturação narrativa a fim de se 

mostrar passível de leitura por seus interlocutores.  
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O Imaginário possui uma multiplicidade de definições, variando de acordo com 

o autor e sua respectiva corrente teórica. Genericamente, o Imaginário está relacionado 

com o campo das mentalidades (atitudes psicossociais), da mitologia (narrativas 

cosmológicas), da ideologia (ideia-força), do ficcional (construções que não estão 

diretamente relacionadas com a dimensão objetiva). O Imaginário é um campo de 

estudo das ciências humanas, tendo como principal objeto de estudo as imagens em suas 

várias manifestações discursivas, estejam elas relacionadas com uma narrativa 

romanesca, político-partidária, musical, midiática, fílmica, religiosa 

(WUNENBURGER, 2007).  

A presença das imagens no plano sociocultural é o que atribui riqueza ao 

Imaginário, porque, direta ou indiretamente, tudo está constituído por imagens no 

momento em que o ser concebe o imagético durante sua apreensão da realidade. De 

modo que o entendimento do real provém, em partes, do movimento das imagens no 

interior do ser – sendo por isso que as imagens podem adquirir vários significados, a 

depender da experiência íntima do ser com a imagem. 

Essa relação do ser com as imagens é uma via de mão dupla, na qual o ser 

imprime sua subjetividade ao conceber o imagético, bem como a imagem comunica ao 

leitor através de seus traços constitutivos. É na relação intersubjetiva do ser com a 

imagem que a experiência imaginária5 ganhará sustância, sendo por isso que a imagem 

pode ser compreendida como linguagem, movimentando-se na relação comunicante 

com o ser.  

Na teoria do Imaginário, a imaginação e as imagens estão imbricadas, erigindo 

realidades que transcendem a dimensão objetiva, seja mediante a identificação do ser 

com um herói do cinema, devaneios sob a inspiração de uma letra musical ou até o 

temor do julgamento divino por acreditar na vigilância de um Deus onipresente. Em 

todas essas circunstâncias estamos sendo regidos pelas imagens que integram nosso 

imaginário particular e social. 

Consequentemente, as imagens movem os pensamentos, sentimentos e desejos, 

possuindo a capacidade de impulsionar o ser a viver experiências únicas: 

 

                                                 
5O Imaginário com letra maiúscula refere-se ao campo de estudo das imagens. Quando o imaginário 

estiver em minúsculo, se trata da manifestação imaginária, ou seja, decorrente do diálogo do ser com as 

imagens em sua dimensão íntima. 
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A imaginação desempenha portanto, na espécie humana, um papel 

essencial no que diz respeito à adaptação vital, à criação de um meio 

cultural, à compensação das dificuldades de viver através da arte, da 

religião ou da fabulação. (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2003, p. 37-

38) 

 

 A imaginação e as imagens estruturam realidades que auxiliam a legitimação de 

crenças, assim como expectativas balizadoras de pensamentos e ações, fomentando uma 

práxis capaz de reconfigurar o real (WUNENBURGER, 2007). Transcende-se o 

impossível graças a força motriz das imagens, as quais viabilizam o ser assumir 

proporções cósmicas para o enfretamento das mais variadas intempéries, estejam elas no 

plano social ou psíquico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cosmicidade imagética advém da força discursiva que as imagens exercem no 

imaginário particular de quem as acolhe, arrebatando o ser para além de suas condições 

objetivas através das imagens concebidas. O ser expande-se graças a potência criativa 

da imagem, adquirindo força para recriar-se por inteiro. 

 Contudo, o ser só será instigado imageticamente se a imagem tocar sua 

dimensão íntima, exercendo influência em seu eu; do contrário o ser permanecerá inerte 

Imagem 2: Imagens íntimas 
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diante da manifestação imagética: “Uma imagem fala com o sujeito porque apela a algo 

preexistente nele. ” (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2003, p. 31). Sabendo que cada 

imaginário particular traz aberturas e fechamentos, estando sensível ao diálogo com 

algumas imagens e outras não, a depender da subjetividade do ser formatada em suas 

experiências socioculturais.  

Algumas imagens comunicarão com maior profundidade, outras deixarão de ter 

o mesmo acolhimento imaginário. Essa relação do ser com a imagem se trata de uma 

questão de sensibilidade íntima para acolher oniricamente uma imagem que traz consigo 

um significado capaz de mover o imaginário particular. Entretanto, por mais que o ser 

esteja aberto ao imagético, existem imagens que são incapazes de arrebatar sua 

intimidade, seja pelo seu conteúdo imagético ou pela fraqueza comunicante da imagem, 

uma vez que existem narrativas imagéticas que pouco mobilizam o ser, esteja ele afeito 

a imagem ou não. 

 As crianças são exímias na arte de imaginar e dialogar com as imagens através 

dos brinquedos e brincadeiras que compõem seu mundo infantil (WUNENBURGER; 

ARAÚJO, 2006; 2003), concebendo significados múltiplos para as regras de 

socialização que lhe são apresentadas. Isso porque nesse primeiro estágio da vida elas 

não estão totalmente subjugadas ao padrão de racionalidade moderna, possuindo maior 

facilidade para libertar-se das interdições morais da cultura; embora as instituições 

socializadoras (família, escola) passem a exercer gradativamente maior influência 

psicossocial nos infantes, contribuindo com a futura reprodução do modelo de 

racionalidade que negligencia as construções imaginárias6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6Sendo por isso que os pesquisadores voltados para a relação entre o imaginário e a educação defenderem 

uma realidade educacional que forme seres imaginantes. Não é objetivo desse trabalho problematizar o 

Imaginário educacional; para maiores detalhes consulte Gomes (2016; 2013), Rodrigues (2013) e 

Duborgel (2003). 
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É por isso que Santos (2010), ao argumentar acerca da crise da ciência moderna, 

defende a necessidade de voltarmos a pensar como crianças, porque só assim 

poderemos formular lógicas que desbancam o pragmatismo recorrente no pensamento 

científico.  

As imagens podem auxiliar nesse despertar espiritual da infância adormecida, 

instigando a inventividade das ideias próprias do pensamento infantil. Para o ser que 

carrega em si o espírito de uma criança, um objeto nunca se limita aos seus atributos 

exteriores, ao contrário, assume proporções variadas toda vez que o infante interior 

desperta e se põe a brincar, concebendo mundos e situações imaginadas. Sendo essa 

descontinuidade do pensamento infantil que Santos (2010) reivindica para os cientistas 

acorrentados aos determinismos conceituais. Com isso eles estarão aptos para dialogar 

com as imagens na tentativa de fundamentar um saber científico concomitantemente 

conceitual e imagético.  

Esse diálogo com as imagens se dá por meio de uma imaginação com caráter 

reprodutor e/ou7 poético. A imaginação reprodutora está na dimensão do imaginário 

sócio histórico, ou seja, vinculado às causalidades e associações históricas e 

socioculturais: “A imaginação é sem dúvida essencialmente reprodutiva, na medida em 

                                                 
7Embora existam perspectivas diferenciadas de conceber as imagens, seja de forma reprodutora ou 

poética, ambas não são necessariamente dicotômicas, podendo estar articuladas no processo criativo. 

Imagem 3: Noite e dia 
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que ela reutiliza materiais provenientes da experiência perceptiva. ” 

(WUNENBURBER; ARAÚJO, 2003, p. 35). 

 A leitura imagética reprodutiva é pautada por causalidades que são anexadas ao 

conteúdo da imagem, podendo ser elementos histórico-sociais, estéticos, culturais, os 

quais irão subsidiar a intepretação imagética. Trata-se de uma leitura reprodutiva, 

porque o olhar sob a imagem estará embasado por esses elementos causais, sendo estes 

elementos causais o material derivado da experiência perceptiva apontado por 

Wunenburger e Araújo em citação acima.  

Por isso que nessa perspectiva de leitura imagética é comum o leitor procurar 

relações entre a imagem e seu contexto de criação, tentando estabelecer vínculos entre o 

imaginário psicossocial do autor diante da imagem concebida. 

 A imaginação reprodutora não transcende as barreiras da percepção, enxerga as 

imagens apenas através de seus traços constitutivos, justificando-as pelas 

particularidades existentes nas causalidades histórico-sociais, artísticas e culturais que 

fomentaram a concepção imagética. Esse caráter reprodutivista minimiza o movimento 

poético da imagem, negligenciando seu potencial inventivo por ela estar atrelada as 

explicações causais previamente estabelecidas. É o que acontece quando queremos 

elucidações diretas a respeito do que o autor quis tratar em sua obra de arte, seja um 

filme, escultura, pintura. Inexiste uma explicação finda para uma obra de arte, ela por si 

só está viva, comunica poeticamente com seus interlocutores através de uma linguagem 

indomável. 

 Se for tomado como exemplo as imagens presentes em uma narrativa literária 

tratadas nessa abordagem da imaginação reprodutiva, a relação imagem-leitor estará 

calcada por atributos da biografia do romancista, na qual as imagens serão justificas 

pelo contexto social e literário do escritor. Assim, as personagens romanescas deixarão 

de comunicar poeticamente com o leitor para estarem submetidas à predominância 

reprodutivista derivada da história de vida e vertente literária do romancista. 

 Não há equívoco em ler imagens literárias com o olhar contextual-perceptivo, 

pois o autor também integra elementos autobiográficos em sua narrativa, atrelando suas 

experiências socioculturais e traços de seu imaginário particular em suas imagens8. 

                                                 
8Existem inúmeras obras da literatura brasileira que são classificadas como autobiográficas: O Ateneu 

(1888) de Raul Pompéia, O Menino de Engenho (1932) de José Lins do Rego, O Meu Pé de Laranja 

Lima (1968) de José Mauro de Vasconcelos – só para citar algumas obras que tratam da infância com 

traços autobiográficos. 
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Todavia, as imagens possuem uma força criativa que ultrapassam as meras reproduções 

perceptivas, estando dotadas de atributos poéticos que podem instigar o leitor ao 

devaneio. Esse devaneio poético está na contramão da imaginação reprodutiva, porque 

parte do poético inerente a imagem enquanto principal elemento que vai impulsionar a 

movimentação do ser. No devaneio poético o leitor não estará mais voltado às 

associações contextuais-reprodutivas (embora elas possam emergir em sua vivência 

onírica), mas será guiado pela carga poética da imagem.  

Ao dialogar poeticamente com a imagem, o ser conceberá o potencial estético 

intrínseco ao imagético, lendo-o por ele mesmo no instante que emergem suas 

impressões e sentimentos fomentados pela carga poética da própria imagem. Nessa 

experiência, imagem e ser estão amalgamados na construção narrativa instigada pelo 

devaneio poético, não havendo uma linha que fragmente o ser e a imagem. Ela está no 

ser e o ser está na imagem, caracterizando-se, assim, como uma experiência única. 

Do interior brotam os anseios e pensamentos instigados pela imagem concebida 

poeticamente. Ao ouvirmos uma canção e devanearmos a respeito da pessoa amada, por 

exemplo, flutua-se na inspiração do poético, sobretudo pelas imagens estarem fundidas 

com a melodia entoada. Contudo tenha sido citado um contexto musical, o devaneio 

poético é uma vivência passível de ser experimentada diante de qualquer plano 

imagético, seja ele iconográfico, literário, olfativo, degustativo – isso porque não há 

limite para as construções imaginárias, estando elas presentes indiscriminadamente em 

qualquer circunstância e contexto onírico-reflexivo.  

 As reflexões que contemplam a dimensão poética da imagem estão aqui 

fundamentadas pela fenomenologia da imaginação poética de Gaston Bachelard (2009; 

2008; 2008b; 1989). Parte da obra desse filósofo é dedicada ao estudo das imagens 

poéticas, nas quais ele foge das causalidades inerentes a imaginação reprodutora, 

apresentando o devaneio poético como alternativa à leitura poética da imagem.  

O devaneio poético presente na obra bachelardiana vincula-se principalmente às 

imagens literárias, entendidas enquanto narrativas que comunicam poeticamente ao 

sonhador desperto: “Uma imagem literária diz o que nunca será imaginado duas vezes. 

Pode-se ter algum mérito em recopiar um quadro. Não se terá nenhum em repetir uma 

imagem literária. ” (BACHELARD, 2008b, p. 5). A imagem literária lida poeticamente 

transcende o campo da reprodução, comunicando ineditamente ao sonhador no instante 

de seu devaneio poético. 
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Todavia, o entendimento bachelardiano transcende essas imagens vivenciadas 

nas entrelinhas de um poema ou nas páginas de um romance, inundando a imensidão 

íntima de sonhadores despertos a partir do contato com outros elementos que dão 

suporte aos seus devaneios poéticos: 

 

Ao falar de uma Poética do devaneio, embora durante muito tempo eu 

tenha sido tentado pelo título mais simples, “O devaneio poético”, 

pretendi assinalar a força de coerência que um sonhador recebe 

quando é realmente fiel aos seus sonhos, e seus sonhos adquirem uma 

coerência graças aos seus valores poéticos. A poesia constitui ao 

mesmo tempo o sonhador e o seu mundo. Enquanto o sonho noturno 

pode desorganizar uma alma, propagar, mesmo durante o dia, as 

loucuras experimentadas durante a noite, o bom devaneio ajuda 

verdadeiramente a alma a gozar do seu repouso, a gozar de uma 

unidade fácil. Os psicólogos, em sua embriaguez de realismo, insistem 

demais no caráter de evasão dos nossos devaneios. Nem sempre 

reconhecem que o devaneio tece em torno do sonhador laços suaves, 

que ele é “ligante” – em suma, que, em toda a força do termo, o 

devaneio “poetiza” o sonhador. (BACHELARD, 2009, p. 16, grifos do 

autor) 

 

 A poética do devaneio é vivida em sonhos oriundos de uma imaginação que 

atribui traços poéticos às imagens concebidas, as quais acompanham o sonhador em seu 

devaneio auxiliando-o em uma narrativa onírica construída sob seu total controle, pois 

trata-se de um sonho acordado. Já o poético é entendido como uma força propulsora 

presente em imagens amadas pelo sonhador, capaz de dar contornos infinitos à narrativa 

imagética tecida no devaneio poético, uma vez que as imagens, em devaneio poético, 

sempre se renovam, adquirindo uma discursividade cósmica. 

 A imaginação poética molda imagens com atributos comunicantes, isto é, 

capazes de inspirar infinitamente o sonhador cada vez que ele se abrir ao devaneio 

poético. E o caráter poético das imagens desvincula-as de representações ou 

causalidades, tendo em vista que as imagens poéticas são uma realidade viva na 

imaginação do sonhador. O sonho acordado, sinônimo de devaneio poético, se 

caracteriza pela experiência onírica em que o sonhador se funde poeticamente com a 

imagem no momento em que há um contato significativo entre o ser e a imagem, 
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ocasionando uma experiência inédita nutrida pelos sentimentos e percepções que vão 

dar significado poético ao devaneio.  

Para que haja essa relação íntima entre o ser e a imagem, é necessário que o 

imagético instigue o sonhador à meditação poética, e essa pulsão onírica está presente 

nos elementos constitutivos da imagem capazes de instigar o espírito do sonhador ao 

onirismo. Se trata de uma troca onde a imagem reflete uma linguagem capaz de seduzir 

poeticamente o ser, o qual deve estar aberto para vivenciar essa experiência onírica. 

Sendo por isso que o devaneio poético se caracteriza pelo despertar da memória-

sonho do ser, porque devanear poeticamente no sentido bachelardiano não é reproduzir 

mimeticamente os traços perceptíveis da imagem, mas conceber o imagético através de 

elementos que fazem parte da memória do sonhador. Se trata da dimensão mnemônica 

amalgamada com o campo do imaginário poético do sonhador: 

 

... na poesia bachelardiana a imagem ressoa em múltiplos sentidos (é 

polissêmica) e ritmos (é polifônica), ela não tem uma existência 

substancial, não pode ser comparada a uma coisa, não é uma 

representação, ela só se exprime no instante do ato (de cria-la ou de 

fruí-la), na cadência de um ritmo feito de repetição e novidade. 

(GOMES, 2010, p. 87) 

 

  Colocado no pensamento bachelardiano como um sonho desperto, o devaneio 

poético não pode ser assemelhado ao delírio ou sonho noturno, mas trata-se de uma 

vivência em que o sonhador está de olhos abertos, em total vigilância e harmonia 

durante o diálogo com as imagens poéticas.  

Fundamentando filosoficamente o devaneio poético, Bachelard (2009; 2008) 

distingue-o das imagens derivadas do sonho noturno, momento em que o ser está 

subjugado às arbitrariedades do inconsciente. Nessa experiência, o sonhador não é o 

autor direto de suas imagens, elas fluem de forma abrupta durante os sonhos da 

madrugada. No sonho noturno as imagens não pertencem ao sonhador, não lhe são 

amadas, estão distantes de seu entendimento e afetividade.  

Por isso Bachelard colocar que as imagens poéticas não devem ser lidas com a 

lente dos psicólogos e psicanalistas, pois eles tendem a limitar o discurso imagético a 

uma lógica reprodutiva utilizada no entendimento das imagens derivadas do sonho 
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noturno, as quais estão vinculadas ao campo do inconsciente9. 

As imagens presentes no devaneio poético brotam graças a concessão do 

sonhador com a substância de seu devaneio, sendo o devaneador arrebatado pelas 

imagens poéticas sem, contudo, perder a consciência durante seu sonho acordado – 

viabilizando assim uma união perfeita do sonhador com as imagens advindas de seu 

devaneio poético. 

Consequentemente, as imagens construídas durante o sonho acordado possuem 

características distintas da experiência imagética no sonho noturno. No primeiro as 

imagens poéticas dão vida à narração contada durante o devaneio. Já no sonho noturno 

as imagens são de natureza reprodutora, comunicam com o sonhador no plano do 

inconsciente. A memória está presente no sonho noturno pelas imagens do inconsciente 

que movem o onirismo do sonhador, e o sonho acordado é o responsável pelo 

ineditismo desta intimidade do ser com a imagem.  

As imagens concebidas no devaneio poético integram a dimensão íntima do 

sonhador, as quais o impulsionam a despertar seu onirismo para a criação de uma 

narrativa derivada de sua relação com o imagético. Trata-se de uma experiência onírica 

feliz, fundindo ser e imagem:  

 

A quem deseja devanear bem devemos dizer: comece por ser feliz... O 

devaneio poético é um devaneio cósmico. É uma abertura para um 

mundo belo, para mundos belos... O mundo real é absorvido pelo 

mundo imaginário. (BACHELARD, 2009, p. 13) 

 

Na leitura da imagem poética o ser está na imagem e vice-versa, inexistindo uma 

segregação entre sujeito e objeto no instante do sonho poético. Embora a fenomenologia 

da imaginação poética bachelardiana tenha se dedicado ao estudo da imagem literária, a 

leitura poética da imagem transcende a narrativa romanesca, tendo em vista que as 

construções imaginárias ultrapassam todos os espaços constitutivos da realidade 

sociocultural, podendo estar presente em todo plano discursivo, sejam imagens visuais, 

verbais, olfativas, sensitivas. No devaneio poético o leitor não está mais buscando 

associações histórico-sociais para justificar sua interpretação, mas seu entendimento da 

                                                 
9Para uma leitura acerca da crítica bachelardiana à psicologia e psicanálise no trato com as imagens, 

consulte Bachelard (2009). 
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imagem partirá dessa experiência onírica, isto é, o ser priorizará os sentimentos 

suscitados no instante da leitura imagética: 

 

Para esclarecer filosoficamente o problema da imagem poética, é 

preciso chegar a uma fenomenologia da imaginação. Esta seria um 

estudo do fenômeno da imagem poética quando a imagem emerge na 

consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser do 

homem tomado em sua atualidade. (BACHELARD, 2008, p. 2) 

 

 É na intimidade do ser com a imagem que se manifesta o devaneio poético, 

porque enxergar a dimensão poética da imagem só é possível ao sonhador que 

contempla profundamente o imagético, não se limitando à superficialidade da imagem, 

mas transcendendo o imediatismo em um exercício de meditação profunda. Esse 

exercício de meditação10 poética da imagem é que vai fazer com que o imagético se 

apresente de forma autêntica, fundindo o sonhador e a imagem nessa experiência 

onírica. De modo que o imagético perde toda a sua anterioridade quando se é valorizado 

seus contornos poéticos, passando a figurar enquanto discurso inédito forjado pelo 

sonhador no ato de meditação imagética.  

 A justificativa para a leitura poética da imagem deve ser buscada na intimidade 

do ser, contudo essa procura não deve ser orientada pelo racionalismo ativo 

(BACHELARD, 2008), tendo em vista que o ser e a imagem estão fundidos no 

devaneio poético, inexistindo uma demarcação precisa entre os dois. Por consequência, 

o ser está na imagem e a imagem integra o ser, constituindo um amálgama perfeito 

graças a fusão da memória com a imaginação, principal característica do devaneio 

poético. 

  

3. Considerações finais  

 

O conhecimento científico não pode ser tomado como único saber capaz de 

interpretar o real, uma vez que existem outros saberes passíveis de interpretar o homem 

e a cultura de forma diferenciada, seja no campo artístico, literário, filosófico. Todos 

esses conhecimentos são igualmente oriundos do potencial cognitivo inerente ao 

                                                 
10 No devaneio poético a imagem não é contemplada, mas meditada – pois o ser age e é agido pela 

imagem, se configurando como uma experiência de troca entre ambos. 
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anthropos, síntese das dimensões racional e imaginária que o constitui (MORIN, 2011). 

A ciência moderna também está fundamentada em uma racionalidade que 

emprega elementos racionais e imaginativos no momento em que se apresenta como um 

conhecimento inventivo. Os aspectos inventivos inerentes ao conhecimento científico 

são vistos na medida em que se convencionam conceitos, métodos, teorias, campos de 

estudos, todos esses fundamentados, a priori, por via da abstração – o que já pressupõe 

certa inventividade. 

O fato de existirem pressupostos epistemológicos que fundamentam o 

conhecimento científico pela via unicamente racional não inviabiliza a dimensão 

imaginária inerente ao científico, pois a imaginação e as imagens estão 

indissociavelmente impregnadas no pensamento, integrando, direta ou indiretamente, 

todas as práticas discursivas e manifestações socioculturais.  

A racionalidade científica é inspirada pelo imaginativo, entretanto é uma 

imaginação voltada para a construção de elementos comuns ao campo científico 

(teorias, conceitos, categorias), e não para leitura de imagens. De modo que a 

criatividade científica advém do potencial inventivo da imaginação, a qual possibilita 

fugir das reproduções em decorrência do imaginário ultrapassar as barreiras da lógica do 

pensamento instituído. Ambas, razão e imaginação, se retroalimentam, embora existam 

diversas teorias e propostas metodológicas que não comunguem de tal relação. 

Alguns pensadores vão advogar em favor de pressupostos epistemológicos que 

religuem ciência e imaginário (WUNENBURGER, 2003; ALMEIDA, 2010; GOMES, 

2016b; BARBOSA, 2005), argumentando acerca do potencial criador das imagens e 

imaginação, as quais podem transcender as barreiras do estabelecido em prol de um 

conhecimento criativo: 

 

A análise do imaginário pode, portanto, ser feita seja por uma 

via negativa, na ciência, que apreende a imagem sobretudo 

como obstáculo epistemológico, seja segundo uma abordagem 

positiva, sob a forma de poética geral, que a apreende sobretudo 

como uma fonte criadora. (WUNENBURGER, 2007, p. 18). 

 

A imagem é compreendida pelos pesquisadores que operam na lógica 

demonstrativo-formal como um empecilho, sobretudo pelo imagético ser apreendido 
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como uma construção que deve se limitar aos campos da arte ou estética. Todavia, as 

imagens devem dialogar abertamente com os conceitos e demais técnicas de pesquisa, 

tendo em vista que a racionalidade científica e o imaginário não estão em posições 

antagônicas no processo de produção do saber. Principalmente em decorrência da 

imaginação potencializar o ato de criação, estando o ser livre para construir associações 

diversas.  

Assim, a imagem vem à ciência para ampliar seu argumento por meio de uma 

linguagem que capta a polifonia da cultura humanista. Sendo por isso que o Imaginário, 

principalmente em sua vertente poética, pode ser considerado como uma alternativa 

teórico-metodológica ao científico no fomento de uma racionalidade 

concomitantemente racional e imaginária. 
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