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A fabulação na imagem fotopoética 
Rosane Barata* 

RESUMO: O presente artigo propõe-se discutir a linguagem fotográfica a partir da teoria 
sobre poética de Gaston Bachelard. Tal discussão concentra-se nos conceitos-chaves elabo-
rados em A poética do espaço (BACHELARD. 1999) e, sobretudo, em uma metodologia que se 
pauta pela função fundamental da imaginação criadora e que, em consequência, introduz no-
vas questões epistemológicas no campo da criação imagética. O artigo pretende, ainda, am-
pliar o espectro a que Bachelard se dedicou, o âmbito da literatura, para a fenomenologia da 
imaginação criadora no campo da imagem fotográfica. O conceito de fenomenologia da ima-
ginação é aqui tomado como o alicerce para a discussão de uma poética da imagem fotográfi-
ca. Essa reflexão, de caráter mais teórico, se faz acompanhar de uma experiência prática em 
fotografia. Tal experiência torna possível afirmar, no nível mesmo da prática fotográfica, a 
pertinência da conexão do pensamento bachelardiano e de sua concepção de poética no cam-
po fotográfico. Este trabalho julga, assim, contribuir para uma abordagem da imagem foto-
gráfica para além das concepções semióticas, que se afirmam essencialmente sobre a questão 
do vínculo com o referente. 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem Fotográfica, Poética, Fenomenologia da Imaginação, Gas-
ton Bachelard. 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss the photographic language from the theory of poe-
tics by Gaston Bachelard. This discussion focuses on the key concepts elaborated in The Poe-
tics of Space (Bachelard, 1999) and, above all, on a methodology that is guided by the funda-
mental function of the creative imagination and that introduces new epistemological questi-
ons in the field of imagery creation. The article also intends to broaden the spectrum to 
which Bachelard dedicated himself, the scope of literature, to the phenomenology of creative 
imagination into the field of photographic image. The concept of phenomenology of the 
imagination is here taken as the basis for the discussion of a photographic image poetics. 
This theoretical reflection is accompanied by a practical experience in photography. Such 
experience makes it possible to affirm, at the level of photographic practice, the pertinence 
of the connection of Bachelardian thought and its conception of poetics in the photographic 
field. This work considers to contribute to an approach of the photographic image beyond 
the semiotic concepts, which are essentially affirmed on the issue of the bond with the refe-
rent. 

KEYWORDS: Photographic Image, Poetics, Phenomenology of Imagination, Gaston Ba-
chelard. 

As categorias ontogenéticas da imaginação 

O conceito fundamental de onde parte a poética de Gaston Bachelard é o de 
“imaginação material”, no qual a questão da causa material da imaginação norteia a 
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sua reflexão sobre os problemas da imaginação criadora. Tal concepção encontra-se 
no livro A água e os sonhos (IDEM, 2002). Este livro pertence à primeira fase da poéti-
ca de Bachelard. O segundo momento que marca a evolução de sua reflexão sobre a 
imagem poética norteia-se, em lugar da imaginação material, por uma nova aborda-
gem da poética do devaneio e da consciência imaginante, que passam a ser conecta-
dos ao conceito de fenomenologia da imaginação. 

Iniciamos, assim, pelo conceito de onde parte a reflexão bachelardiana, o 
conceito de imaginação material. Nele, a imaginação trabalha na emergência das subs-
tâncias dos elementos tradicionais, a saber: o fogo (IDEM, 1999b), a água (IDEM, 
2002), a terra (IDEM, 1990; Id., 2001b) e o ar (IDEM, 2001a). Para a reflexão inicial 
de Bachelard, há na imaginação uma causa material. Tal conceito norteia a primeira 
abordagem da imaginação criadora pelo autor. Bachelard desenvolve a questão entre 
a imaginação material e a matéria distinguindo dois tipos de imaginação: a imaginação 
formal e a imaginação material (IDEM, 2002.). Para ele, há obras em que as duas for-
ças imaginantes atuam juntas; em outras, um movimento meramente formal parece 
inúmeras vezes desprovido não de harmonia, mas de singularidade. Bachelard nos 
leva a tentar “encontrar por trás das imagens que se mostram, as imagens que se 
ocultam, ir à própria raiz da força imaginante” (ibidem, p. 12). Para o autor, as ima-
gens poéticas também possuem uma matéria e tal problema se apresenta tanto para o 
escultor quanto para o poeta. 

Para Bachelard, o estudo filosófico da imaginação deve procurar as relações 
entre a causa material e a causa formal de uma imagem. Assim sendo, deve-se estudar as 
formas identificando a sua exata matéria. Para esse estudo, Bachelard procura estabe-
lecer, no campo da imaginação, uma lei dos quatro elementos. A classificação pelos 
elementos materiais é que, mais que meramente criar tipos, deve aliar as almas poéti-
cas. Bachelard diz o seguinte: “É preciso que o devaneio encontre sua matéria, é pre-
ciso que um elemento material lhe dê a sua substância, sua própria regra, sua poéti-
ca” (ibidem, p. 4). Nesse momento, para Bachelard, é da matéria que surge a poética e 
é nesta medida que cada artista a valorizará (a matéria) de modo singular em sua obra. 

Então, a emergência do poético é fruto da imaginação material. Assim sendo, 
os quatro elementos – o fogo, a água, a terra e o ar – são os elementos que sustentam os deva-
neios materiais, que antecedem a contemplação. Pois para Bachelard, sonha-se antes 
de se contemplar. Com isso, liga-se o conceito de devaneio aos conceitos de imagina-
ção material e de poética. 

O estudo de Bachelard (ibidem) possui um duplo objetivo: determinar a subs-
tância das imagens poéticas e adequar as formas às matérias fundamentais. Sendo os 
elementos os verdadeiros suportes das imagens – seu princípio fundamental –, então 
o que vemos por sob as formas é a imaginação substancial dos elementos. Por sua 
vez, tais elementos designam um temperamento onírico fundamental. Este se encon-
tra ligado a uma realidade orgânica primordial, que nos move num sistema de fideli-
dade poética. 
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Em um segundo momento de sua obra sobre poética, rompendo com essa 
perspectiva da imaginação vinculada ao elemento material, Bachelard (1999a) afirma 
que a imagem poética é a-causal, transubjetiva, a-histórica e variacional, numa apreen-
são móvel, que se altera continuamente. Irredutível ao conceito, a imagem poética só 
é compreensível em seu imaginal1 pela consciência imaginante (MURAD, 2006). 

Segundo Carlos Murad (ibidem), cabe a função imaginante uma superação de 
nossa fisicalidade, ao mesmo tempo em que ela cria um engajamento com o real. Mas 
é pela função do irreal que se dá tal engajamento, posto tratar-se de uma imagem 
aberta, que deforma, altera, supera o real, num devaneio operante, num devaneio que 
gera algo, num sobrevoo poetizador, numa instância de fabulação, rompendo com a 
continuidade tempo/espacial, superando o real e a memória pessoal no tempo sus-
penso e vertical do instante poético. Essa superação implica uma questão que per-
meia toda a concepção de imagem poética em Bachelard, que é a destituição de um 
pensamento dualista entre sujeito e objeto. Para ele, essa relação é antes “irisada, re-
verberante, incessantemente ativa em suas inversões” (BACHELARD, 1999a, p. 4.). 
É, portanto, de um estado meditativo que emerge o devaneio poético. 

 
Temos, então, que nessa segunda fase de sua obra – voltada para uma feno-

menologia da imaginação – Bachelard afasta-se da questão da imaginação material. 
Entretanto, esse traço fundamental de uma fusão sujeito/objeto (ou, pelo menos, da 
subtroca de suas funções no processo da imaginação poética) já se encontra nas 
obras anteriores. Desde O ar e os sonhos, Bachelard desenvolve a ideia de que um obje-
to poético deverá absorver ao mesmo tempo todo sujeito e todo objeto. Mas a partir 
de A poética do espaço há uma abertura total das potencialidades de uma consciência 
sonhadora aportar seu devaneio numa zona fenomênica tão ampla que medita sobre 
aberturas espaciais dialetizadas, uma dialética da ambivalência que une os contrários. 
Em Bachelard, deparamo-nos muitas vezes com uma zona sem imagem, “uma feno-
menalidade sem fenômenos” (IDEM, 2001a, p. 171), com o que seria uma espécie de 
grau zero por onde é possível se passar para o outro lado do espelho e criar mundos. 

O “limite” da imaginação material aparece em O ar e os sonhos. Nesse livro Ba-
chelard nos faz percorrer o espaço do “céu azul” (ibidem, p. 163-177), onde nos tor-
namos videntes puros numa zona sem imagens. Diante dessa cena, o ser toma cons-
ciência da sua faculdade de fabular. Para tanto, a consciência imaginante deve atra-
vessar esse espelho sem aço do céu vazio em direção a uma espécie de nirvana visual 
em que sujeito e objeto se dissolvem e o distante e o imediato se entrelaçam. O ser 
que aí medita encontra-se numa faixa de fenomenalidade mínima. Através de um mé-
todo de apagamento das imagens, de uma imaginação que encontra sua plenitude apa-
gando, indo ao mínimo de sua fenomenalidade, Bachelard procura nos circunscrever 
aos problemas da imaginação a partir da representação de uma imagem paradoxal 
como a do espelho e descrevendo a atividade de uma imaginação sem imagens. 

Em A poética do espaço, Bachelard sustenta que os atos da imaginação são tão reais 

1. O termo “imaginal” 
procura diferenciar-se de 
“imaginário”, no sentido 
de que imaginal implica 
uma função de cogitação 
da imagem no âmbito da 
imaginação. Cf. MU-
RAD, Carlos. A criação 
no pensamento das ima-
gens. In: PINHEIRO, 
Machado D. B. (Org.). 
Sobre urbanismo. Coleção 
Arquitetura da Cidade. 
Rio de Janeiro: Viana & 
Mosley; PORURB, 2006.  
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quanto os atos da percepção. Nesse sentido, a ruptura com a percepção propicia, na eva-
são do mínimo de fenômeno, um olhar de abrir mundos, em ondas 
“mundificadoras”, que se propagam em um espaço devaneante. Desse modo, o exer-
cício da variação do “falso” (do falso com uma objetividade) é uma atividade fabula-
dora na qual o absurdo emerge como categoria ontogenética da imaginação.  É isso 
que permite a produção de inversões nas perspectivas das grandezas dos espaços – 
por exemplo, em A poética do espaço, a “imensidão íntima” e o “interior exterior” ati-
vando valores profundos.  

Entretanto, as transposições de grandezas que dão vida aos espaços poéticos 
– na transação entre as ampliações e as miniaturizações do espaço e entre a dialética 
do interior e do exterior – repercutem, multiplicam-se; são imagens que vivem dupla-
mente num devaneio que não é geométrico. Tais imagens não seguem a lei da lógica 
de uma dialética dos contrários, mas sim de uma liberação das regras das dimensões, 
em que o grande sai do pequeno e vice-versa, e isso não por um simples jogo de di-
mensões, mas porque nessas “passagens” há um mundo. Nessas aberturas espaciais 
paradoxais cujos extremos são cambiantes, Bachelard mapeia: a casa-cosmos, a gave-
ta, os cofres e os armários, o ninho, a concha, os cantos, o dinamismo da miniatura, a 
imensidão íntima, o redondo e os espaços interior e exterior (Idem, 1999a). 

Bachelard propõe “uma ritmanálise da função de habitar” (ibidem, p. 78), valo-
rizando os ritmos da vida. O terceiro capítulo de A poética do espaço – onde ele percor-
re os espaços vividos das gavetas, cofres e armários – inicia-se com uma crítica ao 
filósofo Henri Bergson, que utilizou a palavra “gaveta” como metáfora para 
“conceito”. Para Bachelard, as palavras usuais possuem um sentido poético que é 
perdido quando transplantado para uma área científica ou filosófica. Ele parte dessa 
crítica para distinguir “metáfora” de “imagem”. Segundo Bachelard (ibidem, p. 87), “a 
metáfora vem dar um corpo concreto a uma impressão difícil de exprimir”, “a metá-
fora é relativa a um ser psíquico diferente dela”, sendo, assim, uma transposição. A 
imagem, ao contrário, é “obra da imaginação absoluta, extrai todo o seu ser da imagi-
nação”. Desse modo, a imagem pura é um fenômeno em si mesma. Assim, ele afirma 
que “com o tema das gavetas, dos cofres, das fechaduras e dos armários, vamos reto-
mar contato com a insondável reserva de devaneios de intimidade” (ibidem, p. 91), 
ajustando assim o foco de análise da casa para os objetos que a integram e que são 
espaços de maior intimidade ainda, maior que a própria casa, retendo traços psicoló-
gicos que possuem uma poesia singular. 

No armário, assim como na gaveta, não guardamos qualquer coisa; eles são 
aspectos profundos da vida de quem os possui. O cofre e a fechadura são ainda mais 
instigantes, pois, envoltos pelo véu do esconderijo, guardam segredos irreveláveis. 
Quando esses espaços são adentrados nada é conhecido e um novo mundo se abre. 
Todos esses espaços internos guardam sonhos da alma humana. 

 
Segundo Bachelard, “a imensidão é uma categoria filosófica do devaneio” e 
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uma fenomenologia do imenso nos remeteria à própria consciência imaginante. Assim 
sendo, somos levados a nosso ser imensificante e a este ser íntimo que foi criado pela 
consciência imaginante, que se formou justamente no acontecimento, no instante da 
difusão das imagens, num fluxo de impulsões, ou seja, “o imenso não é um objeto 
[...]. A imensidão é o movimento do homem imóvel” (ibidem, p. 190). 

No mencionado capítulo sobre a imensidão íntima, Bachelard nos diz que a 
consciência de imensificação, o ato de imensificar, sai do profundo infinito da alma. 
É um ato de intensidade profunda de nosso ser, que pode se renovar pela evasão do 
objeto na recordação de algo imaginal. Conforme vimos, o imenso não é, portanto, 
um objeto e, nesta medida, não é preciso ver uma grandeza física para estar neste 
“estado de alma” (que é o imenso), pois a imensidão está em nós. Assim, podemos 
experimentar “a consonância da imensidade do mundo com a profundidade do ser 
íntimo”, “fazendo do mundo e do homem duas criaturas esposadas, paradoxalmente 
unidas no diálogo de sua solidão” (ibidem, p. 194). 

O caráter íntimo da noção de imensidão liga o íntimo ao imenso, a 
“consonância da imensidade do mundo com a profundidade do ser íntimo”, em de-
vaneios do infinito, “a imensidão íntima é uma intensidade, uma intensidade de ser, 
instituindo transações entre dois tipos de grandeza” (ibidem, p. 198). Para Gaston Ba-
chelard, é por sua imensidão que esses dois espaços (o da intimidade e o do mundo) 
tornam-se consonantes, numa meditação-exaltação que liga o íntimo ao imenso. Des-
se modo, abandonamos o espaço das sensibilidades usuais para entrarmos em conta-
to com um estado-espaço psiquicamente novo. 

De onde surge a imagem poética? – ensaio de um método 

Já na introdução de A poética do espaço, Bachelard desenvolve os conceitos de 
ressonância e repercussão. Esses conceitos introduzem um tempo suspenso, que é o 
tempo do instante poético. Nesse tempo não damos mais conta de nossa memória. 
A repercussão é o alargamento de nossa faculdade imaginária, que se evade para o 
“imemorial”, onde nossa individualidade torna-se apenas um eco. Na repercussão dá-
se o despertar do desejo de fabular. Assim, a ressonância, diferentemente da reper-
cussão, está ligada à nossa memória pessoal e cultural, bem como à nossa reação sen-
timental. Nas palavras de Bachelard: “Trata-se, com efeito, de determinar, pela reper-
cussão de uma única imagem poética, um verdadeiro despertar da criação poética na 
alma do leitor. [...] É depois da repercussão que podemos experimentar ressonâncias, 
repercussões sentimentais, recordações do passado” (ibidem, p. 7). 

Retomando questões já apoiadas em etapa anterior de sua obra, Bachelard 
(2001a) não propõe um método pragmático.  Ele nos aproxima de um método que 
se inicia na repercussão, passa para as ressonâncias até chegar à metaforização. Nes-
sas etapas, Bachelard evidencia o papel preponderante do devaneio no processo da 
criação imagética. Considerando nosso objetivo, que é o de ampliar a poética bache-
lardiana para o campo da prática fotográfica, ao refletirmos sobre essas considera-
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ções metodológicas, observamos inicialmente que o que Bachelard chama de palavra 
germinal da imagem poética é, antes de tudo, um elemento poetizador, que pode – mas 
não precisa necessariamente – ser uma palavra. O elemento germinal pode ser um 
momento da fotografia de um filme, uma trilha sonora, uma palavra ou uma cor. O 
importante aqui é que o elemento germinal nos provoque um mergulho vertical na 
repercussão, que é um processo de admiração de uma obra como se fosse nossa, de 
maneira que passamos a participar de sua existência. Isso propicia a formação de pai-
sagens imaginárias que gravitam em torno de uma imagem mental suscitada direta-
mente pelo elemento germinal, que pode ser uma palavra, um conto, um poema etc. 
A consciência imaginante (que poderíamos dizer que é a consciência poética) elege 
esse elemento germinal de onde parte, se se tratar de um “poeta”, para a elaboração 
de uma metodologia de coleta e tratamento dos objetos oníricos. Segundo Carlos 
Murad: 

Buscamos, através destes objetos oníricos, a problematização imaginal do objeto 
investigado pelo desvelamento das suas vertentes avisíveis e os sentidos dos devires. 
É bom lembrar que os procedimentos de coleta do material poético desenrolam-se 
em estado de evasão devaneante e naturalmente permeados pelos potenciais de des-
continuidade, mutabilidade e negação imaginal. O que significa que devemos consi-
derar sua maleabilidade e capacidade de interpenetração nos diferentes momentos 
do processo investigativo. (MURAD, Op. cit., p. 9) 

Murad sugere alguns procedimentos metodológicos e dinâmicas para a coleta 
e tratamento dos objetos do material poético (isto é, os elementos germinais) em fo-
tografia. Entre esses procedimentos está o “método errante de captura seriada”, que 
consiste na reedição de séries fotográficas produzidas como uma espécie de escrita 
automática, que posteriormente, apoiada em múltiplas edições, produz variações e 
superposições oníricas. Assim, a partir das figurações oníricas, elabora-se uma edição 
multidirecional, reordenando e suprimindo figuras e fragmentos, o que propicia no-
vas valorações para a imaginação, que mantêm a evasão do imaginal ativa nessas ree-
dições. 

Outro método proposto por Murad é o da “frequentação silenciosa”. Este 
procedimento visa a um estado de “imersão cósmica” através de uma longa contem-
plação do elemento germinal, buscando a produção de poucas figuras que ativem 
valores estéticos e expressivos. Ele propõe, ainda, a produção de um “diário onírico”: 
um ensaio textual – que pode ser acrescido de desenhos, croquis, diagramas – narran-
do os trajetos do artista/poeta com seu objeto de contemplação (elemento germinal). 
Destacamos, por fim, a “edição do entre”, em que são separadas e editadas fotos de 
um local natural ou encenado, ou mesmo cenas e trechos de filmes, buscando produ-
zir alterações em sua continuidade espaço-temporal. 

Ao método de tratamento desse material poético e imaginal, Murad dá o no-
me de “Espiral da borboleta”: 

De imediato, significa que não devemos buscar a ilusão de uma forma fixa e finita. 
Podemos imaginar uma estrutura-dinâmica em contínuo movimento tal volume de 
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plasticidade maleável  que expresse este aprofundamento lento e transversal do pes-
quisador [do artista], onde possamos “ler” as vivências desta meditação multirradi-
ante. [...] Os primeiros registros que efetuarmos serão sob a forma de notações au-
tomáticas e diretas no processo de apreensão-repercussão das imagens poéticas. 
Estes testemunhos textuais ou visuais são tentativas de dar conta da natureza e das 
nuaças das imagens repercutidas por nossa ontologia. (Ibid., p. 11-12) 

Figura 1: Imagem do conto As cidades e o céu, de Italo Calvino. As anotações nas margens 
correspondem às primeiras variações imagéticas. 

Eudóxia: um mapa de navegação 

As paisagens imaginárias que constituem a matéria do ensaio fotográfico Eu-
dóxia não possuem exatamente um objeto. Elas são derivações fabulares da imagem 
mental suscitada por um conto, um poema em prosa. Trata-se de As cidades e o céu I, 
de Italo Calvino (2003), que imagina uma cidade especular a partir da trama de um 
tapete, o qual figura o cosmos. Assim, o ensaio fotográfico teve como germe algumas 
imagens do conto que batizei com o nome da cidade do conto: Eudóxia. O som dessa 
palavra parece conter uma galáxia. A primeira imagem que deu início ao processo de 
repercussão que extrapola o conto foi uma imagem celeste (ver Figura 1), como o 
título do conto já sugere. 

Buscando descascar as palavras num dicionário fantástico (cujos rastros po-
dem ser vistos na ilustração acima), em meu processo de fabulação o nome Eudóxia 
transformou-se em uma cidade estelar. Outras expressões do texto reverberaram 
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imageticamente promovendo uma série de variações; entre elas destacamos as seguin-
tes: “o desenho do tapete”, “agulhadas de cores resplandecentes”, “trama”, “recinto 
de cor”, “arabescos”, “o tapete e a cidade”, “o céu estrelado”, “mapa do universo”, 
“mancha”, “grande poeira” e “incêndios”. O trabalho evoluiu apoiado nas indicações 
metodológicas do “diário onírico” (MURAD, Op. cit.) – um diário de trabalho que 
inclui fragmentos de textos, desenhos, croquis, fotos e outras formas, que configu-
ram um diagrama que traça os trajetos do pesquisador com seu objeto de estudo, que 
denominei de diagrama rizomático. 

O primeiro passo no diagrama rizomático, depois de uma leitura do conto, 
foi selecionar palavras e expressões que suscitassem uma variação imagética. Trata-se 
de uma operação que converte a cidade de Calvino em imagens fotopoéticas, que não 
são meras ilustrações do texto. Isto porque as imagens poéticas do poema em prosa 
de Calvino se conectaram com outras imagens, outras obras e outros artistas. Assim, 
as “agulhadas de cores resplandecentes” mobilizam o dourado das cores que cintilam 
como estrelas nas fotos, bem como se associam, imageticamente, com as gigantescas 
agulhas de Tunga em Palíndromo Incesto (1991) e as pequeninas de Sero te amavi (1992). 
Em Bachelard, o processo meditativo realiza a imagem em palavra. Aqui, ela 
se realiza em imagem fotográfica. Isto é possível porque a imagem poética é 
variacional. 

O primeiro momento da pesquisa resultou, portanto, no ensaio Eudóxia, 
constituído por 18 fotografias que conjugam diversas imagens: um incêndio, cartas, 
cobras e diversos objetos, inclusive as joias que se encontravam no interior do cofre. 
Este ensaio é uma série-matriz que procurou abrir, rizomaticamente, um universo 
imagético a partir da experiência da abertura de um cofre e da repercussão das ima-
gens de Calvino. Eudóxia guardava (e guarda) em si a possibilidade de muitas outras 
séries. Alguns elementos, em especial as joias, um pequeno missal com lombada dou-
rada e um tecido bordado, formaram a imagem de uma galáxia, na qual a imagem do 
calor do metal e a luz estelar condensaram-se em um grupo de imagens germinais. 
Esse processo aponta para um procedimento que é o reaproveitamento das 
imagens de uma série em outras, designando a potência germinal que mi-
nhas próprias imagens contêm para o desenvolvimento do próprio trabalho, 
sendo este um importante elemento do meu processo imaginativo. Trata-se de um 
movimento interno circular, no qual as imagens de uma série podem ser retomadas 
no conjunto poético de outras obras. 

Através do procedimento da montagem, busco algo que possa emergir do 
próprio contato entre as imagens e os ensaios, criando uma abertura de significações. 
Tal metodologia é inevitavelmente um procedimento de risco, na medida em que ne-
le há algo de incontrolável, que não é completamente planejado, enfim, algo da or-
dem do inconsciente. O que deste modo vai ganhando forma são os agenciamentos 
entre as imagens e ensaios, formando desse modo o corpus da obra. Em dado mo-
mento, esses espaços coexistentes organizam-se, mas há sempre um fluxo potencial 
de nomadismo nas imagens, o que é análogo à consciência imaginante bachelardiana. 
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Figura 2: Eudóxia. Fotopoema, 2008. 
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