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No ensaio anterior apresentei uma primeira escrita da leitura de Bachelard à 
luz dos devaneios do repouso, procurando desvendar o telúrico na sua 
imaginação material. O imaginário dos Quatro Elementos que tem seduzido e 
conduzido nosso olhar pelo instigante campo de referência para a leitura de 
obras filosóficas e literárias. Neste novo ensaio, minha escrita segue pelo 
aprofundamento do telúrico para encontrar a casa. Uma escavação que procura 
expor o lugar (res)guardado na casa onírica? Ou no imaginário da natureza?  
“Tout homme a son pays et sa perspective terrestre propre ” (DARDEL, 1990, p.56). 
Será este o significado desta escavação, mesmo que seja pela sedução 
bachelardiana? Sim, a ligação de Bachelard com sua paisagem - Vallage da 
França - certamente aproximou-me da sua leitura enraizada no imaginário da 
natureza. Ou não seria mesmo a ligação com a (minha) a terra - terra natal - 
meu país, minha perspectiva terrestre própria? Portanto, uma relação telúrica 
com o (meu) lugar (de nascença/querença). Relação de lugar onde está 
plantada a existência humana? É quando o lugar se confunde, mistura com/na 
paisagem. Como Dardel “veut d’abord indiquer que le paysage constitue une totalité 
propre qui répond à l’insertion de l’homme dans de le monde. C’est par le paysage que 
l’être humain prend conscience du fait qu’il habite la Terre” (BESSE, 1990, p.146). 
É este instinto de habitar que justifica a (nossa) ligação umbilical com a Terra 
- tellus; tellure. Ligação expressa no habiter, bâtir, cultiver, circuler. A Terra como 
base. A Terra enquanto base, anterior a toda objetividade, ela é para o homem a 
base de-existir sobre a qual constrói todas suas obras, “le sol de son habitat , les 
matétiaux de sa maison, l’objet de sa peine, ce à quoi il  adapte son souci de construire 
et d’ériger”  (DARDEL, 1990, p. 57). Procurando desvendar estas essências 
temos nos debruçado sobre Bachelard aos olhos do imaginário que nos leva 
não só investigar sua contribuição para esta abordagem geográfica, mas, 
especialmente, aprofundar o telúrico para encontrar a casa na escavação do 
imaginário da natureza. Para escavar este terreno foco A Terra e os Devaneios 
do Repouso (BACHELARD, 1990), essencialmente material-telúrico-
imaginária, verdadeira obra-marca-matriz para encontrar a casa. 
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