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Vocês que fazem parte dessa massa 

Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 

E dar muito mais do que receber 

E ter que demonstrar sua coragem 

À margem do que possa parecer 

E ver que toda essa engrenagem 

Já sente a ferrugem lhe comer 

Êh, oô, vida de gado 

Povo marcado 

Êh, povo feliz! 

 

Lá fora faz um tempo confortável 

A vigilância cuida do normal 

Os automóveis ouvem a notícia 

Os homens a publicam no jornal 

E correm através da madrugada 

A única velhice que chegou 

Demoram-se na beira da estrada 

E passam a contar o que sobrou! 

Êh, oô, vida de gado 

Povo marcado 

Êh, povo feliz! 

 

O povo foge da ignorância 

Apesar de viver tão perto dela 

E sonham com melhores tempos idos 

Contemplam esta vida numa cela 

Esperam nova possibilidade 

De verem esse mundo se acabar 

A arca de Noé, o dirigível 

Não voam, nem se pode flutuar 

 

Não voam, nem se pode flutuar 

Não voam, nem se pode flutuar 

Êh, oô, vida de gado 

Povo marcado 

Êh, povo feliz! 

 

(Admirável gado novo / Zé Ramalho) 

 

Sofremos de uma incapacidade de mobilizar o nosso 

pensamento. Para termos alguma garantia de termos a 

mesma opinião acerca de uma ideia particular, é 

preciso pelo menos que tenhamos tido sobre ela 

opiniões diferentes (Gaston Bachelard).  

 

Eu estudo! Sou apenas o sujeito do verbo estudar. 

Pensar, nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar 

(Gaston Bachelard). 
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RESUMO 

 

A epistemologia de Gaston Bachelard critica as formas tradicionais de ensino ao entender a 

educação com o sentido de formação, defendendo uma formação permanente dos sujeitos. 

Esse sentido de formação, no pensamento bachelardiano, percorre as duas vertentes da sua 

obra – a científica e a poética – ressaltando a impreterível necessidade da vivência do real e 

do irreal para a formação do sujeito. É por um processo copioso de desiludir-se, retificar os 

erros e afastar os obstáculos que Bachelard entende a formação permanente do homem, que 

nunca se apresenta a priori objetivo, mas com um passado de erros retificados. Nesse 

contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral investigar contribuições da 

epistemologia de Gaston Bachelard para o campo da educação, destacando a ideia de uma 

pedagogia científica no ensino como fundamento para o desenvolvimento e a formação de 

um novo espírito científico, contrapondo-se às formas tradicionais de ensino. Seus objetivos 

específicos consistem em situar o pensamento de Gaston Bachelard dentro do contexto 

acadêmico-filosófico-cultural francês; investigar os principais conceitos da epistemologia de 

Gaston Bachelard; e analisar contribuições do pensamento bachelardiano para o campo da 

educação, além de clarear o porquê da necessidade de uma pedagogia nova no ensino, 

defendida pelo autor. Essa pesquisa parte do pressuposto de que a epistemologia de Gaston 

Bachelard tem um “fundo pedagógico” ainda pouco explorado, expresso quando o autor 

destaca o “aspecto pedagógico” que as noções científicas carregam. Trata-se de uma pesquisa 

de natureza teórica sobre a obra do filósofo francês, portanto, assumindo a forma de uma 

pesquisa bibliográfica. Neste sentido, explicitamos os principais conceitos oriundos da sua 

epistemologia, como: as noções de racionalismo aplicado; de racionalismos regionais; de 

racionalismo integrante; de obstáculos epistemológicos; de perfil epistemológico; de filosofia 

do não, além do caráter coletivo da atividade científica e aspectos do papel da imaginação. 

Em seguida, analisamos as contribuições do pensamento de Gaston Bachelard para o campo 

da educação visando clarear o porquê da necessidade de uma pedagogia nova no ensino. 

Outro aspecto evidenciado foi a possível relação entre os racionalismos regionais e as 

discussões no campo da interdisciplinaridade escolar que, na forma como a entendemos neste 

trabalho, “preserva” o campo epistemológico de cada área, mas procurando o diálogo com as 

outras disciplinas a fim de buscar não se desprender da complexa realidade à qual os sujeitos 

estão inseridos. Concluímos que a pedagogia científica bachelardiana alberga os pressupostos 

de sua epistemologia ao se preocupar com os fundamentos e os requisitos para o 

desenvolvimento do espírito científico, cultivando o desejo de construir no ensino o 

desenvolvimento de uma pedagogia nova, científica a partir de uma pedagogia da formação. 

 

 
Palavras-Chave: Gaston Bachelard. Pedagogia Científica. Formação. 
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ABSTRACT 

 

Gaston Bachelard’s epistemology criticizes the traditional forms of education by understanding 

education with the sense of formation, defending a permanent formation of the human beings. 

This sense of formation, in Bachelardian thought, runs through the two strands of his work - 

scientific and poetic - emphasizing the unpredictable need to experience the real and the unreal 

for the formation of the individual. It is by a copious process of disillusionment, rectification 

of errors, and removal of the obstacles, which Bachelard understands the permanent formation 

of man, which never presents itself a priori objective, but with a past of rectified errors. 

Therefore, the present research has as its general purpose to investigate the contributions of 

Gaston Bachelard’s epistemology to the field of education, highlighting the idea of a scientific 

pedagogy in teaching as a foundation for the development and the formation of a new scientific 

spirit, opposing the traditional forms of teaching. Its specific objectives are to situate Gaston 

Bachelard’s thought within the French academic-philosophical-cultural context; to investigate 

the main concepts of the epistemology of Gaston Bachelard; and to analyze contributions of the 

bachelardian thought to the field of education, besides clarifying the reason of the necessity of 

a new pedagogy in the teaching, defended by the author. This research is based on the 

assumption that Gaston Bachelard's epistemology has a "pedagogical background" that is still 

little explored, expressed when the author highlights the "pedagogical aspect" that scientific 

notions carry. It is a research of a theoretical nature on the work of the French philosopher, 

therefore, taking the form of a bibliographical research. In this sense, we explain the main 

concepts derived from his epistemology, such as: the notions of applied rationalism; of regional 

rationalisms; of integral rationalism; of epistemological obstacles; of epistemological profile; 

of philosophy of the not to be, besides the collective character of the scientific activity and 

aspects of the role of the imagination. Next, we analyze the contributions of Gaston Bachelard's 

thought to the field of education in order to clarify why the need for a new pedagogy in teaching. 

Another aspect evidenced was the possible relationship between regional rationalisms and 

discussions in the field of school interdisciplinarity, which, as we understand it in this work, 

"preserves" the epistemological field of each area, but seeking dialogue with other disciplines 

in order to seek not to let go of the complex reality to which the subjects are inserted. We 

conclude that Bachelardian scientific pedagogy shelters the presuppositions of its epistemology 

when worrying about the foundations and the requirements for the development of the scientific 

spirit, cultivating the desire to construct in the teaching the development of a new, scientific 

pedagogy from a pedagogy of formation. 

 

Keywords: Gaston Bachelard; Scientific Pedagogy. Formation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A apresentação de um trabalho tem como finalidade dar ao leitor o suporte necessário 

para que ele se situe dentro da problemática que será desenvolvida ao longo do texto. É com 

este objetivo que buscamos oferecer um panorama geral deste trabalho. Para isso, situamos esta 

apresentação diante das questões que se seguem: primeiramente, apontamos a motivação para 

o desenvolvimento do tema da pesquisa, destacando as motivações acadêmicas e pessoais do 

percurso que culminaram na realização deste trabalho; em segundo lugar, situamos nossa 

problemática de estudo, tendo como mote as motivações acadêmicas da pesquisa, dando 

destaque para localizar nossos objetivos, geral e específicos, almejando clarear o porquê da 

realização deste estudo; em seguida, damos destaque a uma breve apresentação dos capítulos 

indicando, sucintamente, o que foi abordado em cada um deles. 

 

As motivações da pesquisa 

 

Apesar de sempre reconhecer na velha máxima de Sócrates – “Só sei que nada sei” – 

uma certeza copiosa, igualmente acredito que essa forma de pensar é bem mais que uma frase 

de efeito, ela é a minha convicção da incapacidade do homem em tentar tudo saber. A cada 

passo dado, e a cada livro lido, temos cada vez mais a certeza de que essa frase de Sócrates veio 

somar perfeitamente com a belíssima conclusão de William James Durant: “a educação é a 

descoberta progressiva da nossa ignorância”. Tenho em mente que a educação é sim a 

descoberta progressiva da minha, da nossa, ignorância, porque a entendo como algo 

permanente e, dessa forma, a única certeza de fato que posso ter é que o que disponho (ou 

acredito dispor) de conhecimento é tão-somente uma gota d’água no oceano, todavia, é o que 

me coloca em movimento, em busca de uma ilha nesta imensidão de água, que é o conhecimento 

historicamente produzido pela humanidade.  

Partindo dessas reflexões, acredito que novas ideias surgem em detrimento de outras. 

Do mesmo modo, acredito que novas ideias surgem do combate a ideias anteriores, isto é, 

quando retifico o que antes havíamos pensado ser o correto. Esse foi um dos primeiros 

ensinamentos que aprendi com Gaston Bachelard. Para ascender à cultura científica, segundo 

esse autor, é preciso ter em mente que, no fundo, o ato de conhecer se dá contra um 

conhecimento anterior, por um processo de destruir conhecimentos mal estabelecidos, para 

superar o que, no espírito, é obstáculo à espiritualização. Acabei por compreender também que 

não é uma imperícia do meu espírito, ou mesmo uma desordem espiritual, se houver uma 
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retificação na minha forma de perceber e de dar novos significados ao que antes havia tido 

como “sólido” no meu espírito. Pelo contrário, aprendi com Bachelard que sou simplesmente 

“o limite das nossas ilusões perdidas”. Parto, então, dessa perspectiva de sempre buscar um 

constante desiludir-se por meio da renúncia e superação de conhecimentos mal estabelecidos, 

buscando, assim, uma formação permanente e descobrindo cada vez mais o tamanho da minha, 

da nossa, ignorância. 

Em particular, o meu primeiro contato com o pensamento de Gaston Bachelard deu-

se pelos idos do final do ano de 2014, quando, à época, cursava o 8º (oitavo) semestre do curso 

de Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará – UECE, no Centro de Educação, Ciências e 

Tecnologia da Região dos Inhamuns (CECITEC), Campus da cidade de Tauá, e tinha que 

elaborar o projeto de monografia para a sua escrita no semestre subsequente. À época, também 

participava ativamente de um grupo de pesquisa do referido Centro, o FIMEPE – Filosofia e 

Metodologia da Pesquisa em Educação, o qual desenvolvia estudos sobre filosofia e educação. 

Foi dentro das discussões do grupo de pesquisa que, pela primeira vez, fui apresentado ao 

filósofo francês, almejando desenvolver a pesquisa do projeto de monografia. 

Inicialmente, tinha como preocupação estudar o estatuto epistemológico da Pedagogia, 

haja vista o debate que se arrasta há décadas sobre a cientificidade deste campo do saber. Minha 

proposta era investigar, a partir de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, as 

possíveis relações do conceito de “pedagogia científica” na obra de Bachelard com as 

discussões epistemológicas no âmbito da Pedagogia.  

Como não tinha familiaridade com a obra do filósofo, a proposta consistiu também em 

investigar sobre o que Bachelard “definiria” ou entenderia como método e objeto de estudo de 

uma determinada área do saber, visando relacionar possivelmente com o campo da Pedagogia, 

uma vez que uma das grandes críticas à Pedagogia sobre o seu estatuto epistemológico vem dos 

positivistas, justamente com essa definição de método e de objeto, além de tentar trazer para 

esse debate da área da Pedagogia (que ainda permanece um “debate inacabado”) uma proposta 

que “fugisse” um pouco do que veio/vinha se desenvolvendo, isto é, partir de um autor que não 

é muito trabalhado no terreno da Pedagogia. Resumindo, pretendi trazer um referencial 

epistemológico da filosofia das ciências para nos ajudar a entender essas discussões 

epistemológicas envolvidas dentro do campo da Pedagogia. 
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Enfim, isso é apenas um breve resumo de como fui apresentado à epistemologia de 

Gaston Bachelard, uma vez que, como minha formação é em Pedagogia, é sabido que dentro 

desse curso o trabalho com a sua obra é praticamente inexistente1. 

 

Situando a problemática de estudo 

 

Após o desenvolvimento desse estudo monográfico, ao final do curso concorri à 

seleção da pós-graduação em educação (mestrado) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, com um projeto sobre Gaston Bachelard. O que me motivou a continuar estudando o 

filósofo francês foi o fato desse autor, apesar de trabalhar com a filosofia e a história da ciência, 

dar importância à educação e à Pedagogia, ressaltando a importância pedagógica das ideias 

científicas e fazendo várias vezes, em seus escritos, referência a questões relacionadas à 

educação, Pedagogia, escola, currículo, professor e seus métodos de ensino, aluno. 

Inicialmente, tinha consciência sobre a complexidade do pensamento de Bachelard e o fato de 

ele ser um autor mais “trabalhado”, em certa medida, na área do ensino de ciências da 

Natureza2, mas que, a meu juízo, trazia questões que extrapolavam essencialmente essa área do 

conhecimento, a saber: a relação dialógica entre aluno e professor; a importância pedagógica 

das ideias científicas; a postura do professor frente à sua própria formação e ao que o aluno já 

traz de conhecimentos prévios; a questão da vertente poética do seu pensamento e a respectiva 

importância das artes para a formação do sujeito; a ideia de uma formação permanente e de 

uma escola permanente, tudo isso são questões educacionais e pedagógicas que refletem e 

ajudam não só os professores de ciências, mas a educação e os professores de uma maneira 

geral. 

                                                 
1
 A título de curiosidade, minha monografia causou, à época, “estranheza” entre estudantes e professores. Não 

tanto pela temática em si (a discussão sobre o estatuto epistemológico da Pedagogia), apesar de, mesmo assim, 

não ser uma discussão (por mais absurdo que seja) presente no curso, mas sim pelo fato de termos trabalhado com 

um autor que não figura dentro da área. 
2
 De antemão, é importante frisar que Bachelard é um epistemólogo e filósofo da ciência, e suas análises advêm 

principalmente do interior de ciências como a Física, principalmente, e a Química. As revoluções sofridas pelo 

campo da Física, por exemplo, no século XIX, com a Geometria Não-Euclidiana, e início do século XX, com a 

Teoria da Relatividade e a Mecânica Quântica, provocaram uma ruptura dentro da ciência que, para Bachelard, 

constituem o que ele define como o nascer de um novo espírito científico. Então, quando Bachelard fala da ciência 

ou de ciência, ele está se referindo essencialmente às ciências físico-químicas. Entretanto, como ele se considerava 

mais professor que filósofo, dará importância capital para os “aspectos pedagógicos das noções científicas”, 

propondo que essa nova ciência necessita de uma pedagogia também nova, isto é, de uma pedagogia científica 

que, a partir da sua filosofia científica (atenta a essas transformações que aconteceram na ciência), preocupa-se 

com os fundamentos e desenvolvimento deste novo espírito científico, o que o levará, por conseguinte, a pontuar 

questões relacionadas com o ensino, a Pedagogia e a educação, criticando as formas tradicionais de ensino. 
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 Com efeito, soma-se a essa questão o fato do pensamento de Bachelard ainda não ter 

tido a importância devida no campo da educação de uma maneira geral e, particularmente, na 

Pedagogia. Os estudos sobre as contribuições de Bachelard para o campo da educação são quase 

que exclusivamente voltados para o campo do ensino de ciências da Natureza, como 

ressaltamos. É com o objetivo de melhor investigar a aproximação do seu pensamento 

epistemológico-poético com a educação e a Pedagogia que meu estudo se orienta.  

Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar contribuições da obra3 

de Gaston Bachelard para o campo da educação, destacando a ideia de uma pedagogia científica 

no ensino como fundamento para o desenvolvimento e a formação de um novo espírito 

científico. 

Os objetivos específicos deste trabalho compreendem: 

1) Situar o pensamento de Gaston Bachelard dentro do contexto acadêmico-filosófico-

cultural francês; 

2) Investigar os principais conceitos da epistemologia de Gaston Bachelard; 

3) Analisar contribuições do pensamento bachelardiano para o campo da educação e 

clarear o porquê da necessidade de uma pedagogia nova no ensino, defendida pelo 

autor. 

A partir da elucidação desses objetivos, esperamos contribuir com a discussão sobre a 

epistemologia de Gaston Bachelard e sua aproximação com questões relacionadas à educação, 

particularmente com àquelas referentes à função do professor e sua relação com o aluno em 

sala de aula, com o fito de ressignificar o sentido de educação considerando-a como formação 

(permanente) do sujeito. Além disso, esse estudo pretende despertar nos professores o interesse 

pela pesquisa, ou, nas palavras de Bachelard, de tornarem-se “um eterno aluno”; a importância 

sobre o que o aluno já traz de conhecimentos prévios, buscando, junto com ele, construir o 

conhecimento de forma a dificultar a incidência dos obstáculos epistemológicos; a relevância 

de uma relação pedagógica na intersubjetividade do ensino e também a importância do valor 

social de uma educação democrática, na qual ambos são sujeitos do processo de ensinar e 

aprender. 

 

Breve apresentação do trabalho 

                                                 
3
 Entenda-se tanto o lado epistemológico (vertente diurna), concentrando estudos na área da epistemologia e 

filosofia das ciências, como o lado poético (vertente noturna) caracterizado por desenvolver estudos voltados ao 

campo da imaginação e das artes. Embora essas duas vertentes se interconectem, daremos especial atenção aos 

aspectos epistemológicos da obra de Bachelard. 
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Apresentaremos, então, uma breve introdução do que será trabalhado em cada 

capítulo a fim de proporcionar um panorama geral do trabalho. 

Este trabalho está dividido em 2 capítulos, além desta apresentação e das 

considerações finais.  

O primeiro capítulo, subdividido em 9 seções, teve como desígnio apresentar os 

principais conceitos da epistemologia de Gaston Bachelard, atentando principalmente para 

aqueles que serão carreados para o segundo capítulo. Inicialmente, faz-se uma breve 

apresentação da vida e obra de Bachelard, seguida da discussão sobre o contexto histórico-

filosófico-cultural vivido por ele, a partir do um diálogo com os filósofos e as correntes 

filosóficas influentes da época que Bachelard irá dialogar e construir suas principais teses, a 

saber: o pensamento de Émile Meyerson, o positivismo de Augusto Comte e a corrente 

espiritualista francesa. Em complemento a essas discussões, abordamos o projeto bachelardiano 

de um “Racionalismo Aplicado”, que não comporta o dualismo razão-experiência, mas propõe 

um diálogo entre o racional e o real a partir de uma polifilosofia. 

 Outro conceito que tem importância fundamental na epistemologia de Gaston 

Bachelard é o conceito de “racionalismos regionais”, entretanto, não é dada a importância que, 

a nosso ver, essa noção retém no seu pensamento. Para Bachelard, uma das principais 

características da ciência contemporânea é determinar regiões distintas do saber, isto é, 

organizar-se a partir de racionalismos regionais rumando a especializações de seus campos do 

saber. Verificamos que isso não se caracteriza em uma “mutilação” do conhecimento, pois 

Bachelard defende uma espécie de “racionalismo integrante” instituído a posteriori para buscar 

o diálogo e a coerência com os outros racionalismos a partir de determinada área do saber. É a 

partir daí que determinada área da ciência pode também buscar a contribuição de outros setores, 

de outros campos do conhecimento. 

Talvez, os conceitos de “obstáculo epistemológico” e de “perfil epistemológico” sejam 

os dois mais conhecidos do pensamento de Gaston Bachelard. Para o autor, fazendo uso da 

história da ciência como laboratório epistemológico, é em termos de obstáculos que devemos 

colocar o problema do conhecimento científico, pois é no âmago do próprio ato de conhecer 

que aparecem esses entraves ao conhecimento objetivo. Já o “perfil epistemológico” guarda as 

marcas dos obstáculos que uma cultura teve que superar, associando-se ao conceito de 

“obstáculo epistemológico”. Para Bachelard, a evolução filosófica de determinado 

conhecimento científico particular é um movimento que atravessa determinadas perspectivas 
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filosóficas a partir do realismo, passando pelo positivismo, racionalismo, racionalismo 

complexo e racionalismo dialético, sendo que os dois últimos podem ser caracterizados pela 

designação de surracionalismo, caminho o qual a ciência deve percorrer ao longo do seu 

processo de desenvolvimento.  

Foi analisado também o papel da cidade científica, a ciência como uma construção 

social, e destacado a importância do trabalho conjunto nas celas da “cidadela dos sábios”, o 

qual foi apontado por Bachelard. Para o autor, a objetividade deve ser fundada sempre no 

comportamento do outro. Devemos a todo tempo escolher o olho do outro para ver a forma 

abstrata do fenômeno objetivo. Aliás, Bachelard será um autor que, diferentemente do que 

vinha sendo até então considerado, dará importância capital aos erros na construção do 

conhecimento, deixando de serem encarados pelo filósofo como uma imperícia a corrigir, algo 

maléfico à construção do conhecimento científico. Ele advoga que será por meio da retificação 

desses erros que nos tornaremos sujeitos desiludidos, e será, no fundo, no domínio do social, 

que a retificação e a psicanálise desses erros será possível. Na seção sobre a “filosofia do não”, 

foi destacado que a proposta bachelardiana de uma “filosofia do não” não é uma vontade de 

negação, não é um “não” de exclusão, como podem objetar. A filosofia do não, afirma 

Bachelard, não nega seja o que for, quando for, ou como for, mas é um não que abre uma 

fronteira, nas palavras de Japiassú (1976a). 

Por último, nesse capítulo, foi discutido o “outro” lado do pensamento de Bachelard, o 

“Bachelard noturno”. Nesta parte, apresentamos algumas ideias sobre a vertente poética da obra 

do filósofo, que, apesar de polêmicas, entendemos não como antagônicas, senão como 

complementares no pensamento do filósofo-poeta. Foi destacado que Bachelard somente vê 

uma “androginia” completa da alma a partir da vivência do real e do irreal, ou seja, é pelos 

caminhos da razão e da imaginação que o filósofo buscou o caminho da “sobre-humanidade”, 

no dizer de Bulcão (2010), isto é, a vivência em animus e em anima. 

O segundo capítulo, dividido em 4 seções, discute a Pedagogia que subjaz à 

epistemologia de Gaston Bachelard, isto é, o “fundo pedagógico” da sua epistemologia, 

tomando como mote as discussões tecidas no capítulo anterior. Desde o início do capítulo, 

deixamos claro que, acompanhando Martins (2004), compreendemos que “o projeto 

epistemológico de Bachelard não se encontra desvinculado de um ‘projeto pedagógico’” 

(MARTINS, 2004, p. 30), mas que a pedagogia científica de Gaston Bachelard está 

intimamente relacionada com a sua filosofia científica a partir dos conceitos que compõem a 

seara da sua obra. Assim sendo, Bachelard defendia a tese de que “a filosofia científica deve 

ser essencialmente uma pedagogia científica” (BACHELARD, 2008b, p. 75, grifos nosso). A 
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sua filosofia científica, estando atenta as transformações sofridas pela ciência, levaram-no a 

entender a ciência como uma “pedagogia científica”, ou seja, uma ciência que aprendeu a 

formar-se reformando-se, retificando erros e superando obstáculos; uma ciência que se 

desenvolve no domínio do social. Portanto, Bachelard defende “para uma ciência nova, uma 

pedagogia nova” (BACHELARD, 2008b, p. 75-76, grifos nosso). Sua pedagogia científica é o 

entendimento de que a ciência se desenvolve dessa forma, o que irá necessitar da educação e 

da atividade docente uma atitude perante a organização do ensino dessa ciência a partir dos 

novos pressupostos aos quais Bachelard se reportou, caracterizando a defesa do autor por uma 

pedagogia científica também no ensino. 

Assim, fez-se a discussão sobre o que Bachelard entende por educação, dando-lhe o 

sentido de formação. Tanto a vertente epistemológica como poética do pensamento 

bachelardiano partem da ideia de que a construção do conhecimento é algo inerente e próprio 

de cada sujeito por meio do seu esforço de pensar e agir sobre o mundo, pela sua ação de buscar 

uma constante desarticulação do próprio pensamento a partir da aquisição de novas ideias, 

colocando-se em polêmica interior. Com efeito, Bachelard entende a educação como um 

processo constante de retificação dos erros, superação dos obstáculos epistemológicos e 

desilusão com aquilo que anteriormente estava ancorado no porto seguro da memória, 

alcançando-se, assim, a formação do sujeito. 

Na segunda seção, destacamos aspectos mais pontuais relacionados ao ensino, ao 

professor, ao aluno, ao conteúdo do ensino e à escola. Bachelard (1977, p. 19) defende que “a 

melhor maneira de avaliar a solidez das nossas ideias era ensinando-as”, destacando que 

“ensinar é a melhor maneira de aprender”, o que irá passar por uma relação de intersubjetividade 

no ensino entre aluno e professor, advogando constantemente por uma alternância dos papeis 

entre os sujeitos do processo pedagógico. Por isso, salientamos que o racionalismo docente e o 

racionalismo ensinado exigem do professor a atenção para a importância de ajudar o aluno a 

construir o seu pensamento pela compreensão das derrotas do irracionalismo. Bachelard se 

coloca de antemão contrário a um ensino meramente por resultados. 

Considerando que Bachelard tem boa parte de sua reflexão referenciada na área do 

ensino de ciências da Natureza, procuramos destacar como os seus conceitos de obstáculo 

epistemológico; perfil epistemológico; importância do erro no processo de ensino-

aprendizagem e o papel pedagógico da história da ciência no ensino de ciências impactam na 

educação, particularmente na propositura de uma educação científica. 

Por fim, levantamos uma discussão sobre a relação entre os racionalismos regionais e 

as discussões sobre o campo da interdisciplinaridade escolar. Haja vista, Bachelard defender a 
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existência de organizações racionais do saber que se especializam para melhor informar o 

fenômeno que regem sem, no entanto, significar que essas regiões especializadas se constituem 

com uma consciência autossuficiente, defendendo que o diálogo entre esses campos específicos 

deve sempre prevalecer a harmonia com a visão do todo.  

Com efeito, ao final desta dissertação, apresentamos as considerações finais sobre o 

trabalho que foi desenvolvido, retomando as principais ideias trabalhadas em cada capítulo com 

o intuito de sistematizar melhor este estudo. Pretendeu-se dar uma conclusão final sem, no 

entanto, intentar oferecer um fechamento absoluto para as questões levantadas, mas apenas 

destacar os principais “achados” e desafios que ainda merecem atenção e aprofundamento 

posterior. 
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1 – GARIMPANDO NA PAIDEIA4 BACHELARDIANA 

 

Neste capítulo, apresentamos alguns dos principais conceitos da epistemologia de 

Gaston Bachelard. Enfatizamos o contexto de sua vida no campo durante o prelúdio de sua 

jornada acadêmica nos redutos de Bar-sur-Aube. Discutimos aspectos do contexto filosófico 

experienciado por Bachelard a partir das suas críticas endereçadas ao positivismo comteano, à 

epistemologia de Émile Meyerson e à corrente espiritualista francesa. Trazemos a proposta de 

Bachelard acerca do “racionalismo aplicado” visando discutir seu esboço de uma polifilosofia, 

isto é, uma filosofia que trabalha na união entre razão e técnica. Refletimos sobre o papel dos 

“racionalismos regionais” e do “racionalismo integrante”, e vimos como a ciência se organiza 

a partir de regiões racionais do saber. Também discutimos o conceito de “obstáculo 

epistemológico”, apontando a necessidade de uma vigilância constante contra essas 

perturbações ao ato mesmo de conhecer, além do conceito de “perfil epistemológico”, com o 

intuito de refletir sobre o peso que cada escola filosófica inflige na individualidade do 

pensamento de cada pessoa, advertindo acerca de como cada perfil guarda as marcas dos 

obstáculos que uma cultura teve que superar em sua história. Discutimos o papel da cidade 

científica no pensamento bachelardiano, encarando a ciência como um aparato social, e a 

proposta bachelardiana de uma “filosofia do não” não caracterizar uma negação, mas uma 

ampliação dos quadros do conhecimento. Por último, imaginamos um Bachelard que persegue 

o lado noturno do homem, o que pensa à noite. O Bachelard que sonha acordado e devaneia 

sem apego aos conceitos científicos. Que viveu em animus e em anima.  

É importante ressaltar que não temos a pretensão de analisar todo o pensamento 

epistemológico de Bachelard em apenas um capítulo, mas os principais conceitos de sua 

epistemologia, no contexto de sua emergência, problematização, aplicação, abrangência, o que 

nos proporcionará uma primeira aproximação com suas ideias, suscitando a discussão e o 

                                                 
4
 O conceito de paideia está relacionado ao desenvolvimento do ideário educativo na Grécia Antiga e clássica a 

partir de uma educação possibilitada por diversos temas, tais como: Filosofia, Retórica, Gramática, Matemática, 

Música, História etc. Esse sentido de educação grego, de certa forma, influenciou o sentido que temos atualmente 

de educação. Desde os Sofistas, passando por Sócrates, Platão e Aristóteles buscou-se o ideal educativo da 

sociedade por meio de um debate filosófico. Em um sentido geral, a ideia de educação atrelada à noção grega de 

paideia tem um sentido de “formação” que percorre toda a vida do sujeito, possibilitando-o viver plenamente na 

sociedade. Portanto, ao intitularmos o capítulo com a palavra “paideia” não estamos associando diretamente 

Bachelard aos gregos e muito menos a este ideário educativo que se iniciou na Grécia Antiga, mas apenas 

“retendo” esse sentido de formação permanente que, como teremos a oportunidade de discutir no capítulo seguinte, 

é um dos conceitos-chave em relação ao tema da educação na obra bachelardiana. Assim, entendemos por paideia 

bachelardiana o conjunto do seu pensamento que é ao mesmo tempo uma pedagogia da razão e da imaginação, 

proporcionando a formação e reforma do espírito do sujeito a partir da vivência do real e do irreal. 
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aprofundamento no segundo capítulo das possíveis implicações que sua epistemologia pode 

trazer para o campo da educação para, quem sabe, torná-la mais aberta e dinâmica no conceito 

bachelardiano do termo. 

 

1.1. Gaston Bachelard: vida e obra pontuada de instantes descontínuos 

 

Gaston Bachelard é considerado o filósofo do não. Foi professor de ciências e de 

filosofia, epistemólogo, poeta, historiador das ciências e eterno aluno, várias facetas de um 

mesmo homem que transitou pelas vertentes da ciência e da poesia, vivendo a racionalidade e 

o devaneio. Nasce em 27 de junho de 1884, no vilarejo de Bar-sur-Aube, região da Champagne 

no interior da França. Viveu intensamente dois séculos, o perpassar do século XIX para o século 

XX. Parece ter pertencido a dois mundos, como destaca Dagognet (1965). Nasce na zona rural 

da França e falece em uma Paris industrializada e cosmopolita no dia 16 de outubro de 1962. A 

riqueza de sua obra é refletida por contrastes, suscitados por uma vida entrecortada de rupturas 

e de instantes descontínuos, não obstante decisivos para compor sua singularidade. 

Apesar de Bachelard condenar o caráter pouco objetivo do uso de biografias, das 

sínteses fáceis, de sistemas fechados, talvez não seja mesmo nem temerário, mas ilusório tentar 

encontrar traços profundos entre a sua vida e a sua obra (DAGOGNET, 1965). Embora isso 

possa soar paradoxal, sua vida parece refletir em sua obra alguns aspectos análogos, pois 

abrigam a descontinuidade de quem viveu um eterno recomeçar, conduzido por um pensamento 

jovial e disposto a retificar-se, repouso em um movimento criador de uma nova estrutura 

epistemológica, arrostado contra pressupostos tradicionais fincados em um pensar imobilista e 

continuísta.  

A vida e a obra de Gaston Bachelard foram sempre marcadas por um permanente 

estado de mobilização e crítica contra posturas tradicionais, fincando-se até mesmo contra suas 

próprias conjecturas. Outrora, nunca ousou deixar seus pensamentos reclusos em suas primeiras 

aproximações, nem mesmo se propôs universal e fixista a qualquer sistema contrário ao seu. 

Permaneceu sempre atento às mudanças, disposto a retificar saberes que não mais justificam o 

seu uso. 

Encontramos em sua obra traços que realçam a inquietude de seu pensamento, sedento 

por conhecer sempre mais e melhor. Ávido por permanecer mobilizado à mudança, 

proporcionou-lhe uma fome insaciável de conhecimento, agitado pelos seus sonhos na poética 

e na ciência. Procurou sempre afirmar-se contra qualquer sistema fechado de pensamento, quer 

esterilizante, quer dogmático. De outro modo, como destaca Dagognet (1965), poderíamos 
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dizer que foi o seu pensamento que dinamizou sua vida, e não o oposto. Porém, concordamos 

com Dagognet quando diz que “isto não impede que a existência transpareça na obra e lhe 

comunique uma certa vivacidade” (DAGOGNET, 1965, p.9).  

Bachelard construiu suas principais teses epistemológicas a partir de um diálogo 

crítico e polêmico contra as influências de sistemas e correntes de pensamentos epistemológicos 

fechados em torno de si próprios, dominantes até então no cenário acadêmico-filosófico 

francês5. O próprio Bachelard aponta que estas correntes de pensamento não acompanhavam 

mais o desenvolvimento da ciência contemporânea, como demonstram suas críticas ao 

positivismo, ao empirismo, espiritualismo e ao racionalismo tradicional que almejava ser 

universal e sistemático. Aliás, Bachelard procurou inaugurar um novo tipo de racionalismo, que 

busca dialogar com a experiência e não anseia ser universal e fechado, mas que é setorial e 

aberto, como observa Japiassú (1976a). 

A origem pobre, rústica e camponesa de sua família não impossibilitou Bachelard a 

vivência de uma infância feliz. Pelo contrário, sua vida no campo lhe propiciou o contato com 

elementos primordiais da natureza – terra, água, fogo, ar, árvores, riachos. Apesar disso, é 

importante compreender, como lembra Japiassú (1976a, p.19), que sua poética não pode 

significar um retorno àquele passado vivido no campo em contato com a Natureza e, muito 

menos, seu onirismo pode ser considerado um retorno àquele passado distante de sua infância 

e juventude. Bachelard, mais tarde, iria destacar a importância que tal vivência com a Natureza 

desempenhou em sua vida adulta. 

 

[...] Se quero estudar a vida das imagens da água, preciso, portanto, devolver ao rio e 

às fontes de minha terra seu papel principal. 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. E, quando outubro chegasse, com suas brumas sobre o rio 

[...] (BACHELARD, 1997, p. 8). 

 

 Sua relação na infância e juventude com esses elementos da natureza, como podemos 

observar de forma mais presente em suas obras da vertente poética, nos fornecem elementos 

para percebemos que sua vida adulta sofreu, em certa medida, a influência de um convívio 

demasiado aluído para Bachelard, o que podemos perceber em suas próprias palavras. 

 

Não consigo reler essa página – explique quem puder tal aproximação invencível – 

sem me lembrar, quando criança, do bom e solene médico com relógio de ouro, que 

vinha até minha cabeceira e tranquilizava com uma palavra sábia minha mãe inquieta. 

Era uma manhã de inverno em nossa pobre casa. O fogo brilhava na lareira. Davam-

                                                 
5 Isso será retomado por nós mais adiante. 
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me xarope de tolu. Eu lambia a colher. Onde foram parar esses tempos do calor 

balsâmico e dos remédios de cálidos aromas? (BACHELARD, 2008a, p. 13). 

 

A infância e juventude vividas no campo foram para Gaston Bachelard demasiado 

marcantes. Seu contato mais íntimo com os aromas que entrecortavam o interior onde morava 

e a Natureza que ali brotava, iria acompanhá-lo eternamente em sonhos revolutos, pois suas 

obras poéticas constantemente evocam o sabor de uma vida camponesa. O fato é que “[...] A 

origem rústica e camponesa de Bachelard conferiu à sua obra traços marcantes que foram os 

responsáveis pela originalidade de sua obra” (BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 18).  

Bachelard era filho de donos de uma modesta tabacaria e de um avô sapateiro em Bar-

sur-Aube. Com sua vida descontínua e pontuada por instantes, terminado o curso secundário, 

entra para a administração dos Correios e Telégrafos de sua cidade natal, desempenhando 

muitas vezes a função de pesar cartas, confessando mais tarde em A Filosofia do Não (1940), a 

influência em sua formação cultural que esta função lhe proveu. Paralelo ao seu trabalho, 

Bachelard estuda matemática (1903-1913), obtendo a licenciatura nessa disciplina e com o 

sonho de formar-se em engenharia. Entretanto, a Primeira Guerra Mundial de 1914 interrompeu 

seu projeto de formar-se engenheiro, retornando apenas em 1918. Casado e pai de uma menina, 

obriga-se em 1919 a renunciar a seu projeto de ser engenheiro. 

Diante disso, começa sua carreira no magistério, ingressando no ensino secundário 

para lecionar ciências e, mais adiante, filosofia em um colégio de Bar-sur-Aube. Foram 16 anos 

dedicados à carreira de professor, tempo este que iria proporcionar a Bachelard refletir sobre 

os papéis de aluno e de professor dentro do processo de ensino e aprendizagem do conteúdo 

científico, contribuindo também para que o autor discutisse a importância da intersubjetividade 

e da pedagogia dialogada entre professor e aluno. Além disso, sua experiência como professor 

o levou a afirmar mais tarde, em uma de suas obras, que todo professor deveria fazer seu voto 

secreto de se tornar um eterno estudante. Tantos anos dedicados ao magistério lhes serviram 

para deleitar-se no que mais gostava de fazer, devorar livros. Tempo este que também serviu 

para Bachelard compor a maior parte de sua enorme bagagem intelectual, como lembra Japiassú 

(1976a). 

Neste período como professor de filosofia, Bachelard despertou a paixão por este vasto 

campo, prestando seu concurso de Agregação em 1922 em Bar-sur-Aube, permanecendo como 

professor desta disciplina. Em 1928 são publicadas suas duas teses que foram defendidas no 

ano anterior: Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado e Estudo sobre a Evolução de um 
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problema de Física: a propagação térmica nos sólidos6. Na primeira tese, está esboçada uma 

de suas principais proposições epistemológicas, que acompanhará o desenvolver de todo seu 

pensamento: na ciência, o conhecimento é sempre aproximado. Para Bachelard (2004), como 

o ato de conhecer nunca é pleno, isto é, os erros não podem ser totalmente eliminados, mesmo 

nas ciências ditas exatas devemos trabalhar com aproximações. Por conseguinte, ele adota 

como postulado da epistemologia o caráter sempre inacabado do conhecimento. Então, diz ele 

que “[...] Um conhecimento movido por métodos de aproximação poderá seguir o fenômeno 

até em sua individualidade e em seu movimento próprio. Pode aspirar, pelo menos, a 

transcender a generalidade [...]” (BACHELARD, 2004, p. 32).  

A partir desses primeiros trabalhos, Bachelard já começa a revelar a originalidade de 

seu pensamento, projetando-se no meio intelectual francês. Muda-se para Dijon em 1930, 

aceitando convite para lecionar filosofia das ciências na Faculdade de Letras. Permanece em 

Dijon até 1940, quando recebe um convite da Sorbonne para lá lecionar, permanecendo em 

Paris até sua morte. 

O pensamento e a vasta obra de Gaston Bachelard, caracterizada por descontinuidades 

e rupturas, é toda marcada pela originalidade. Por todos esses aspectos que envolvem seu 

pensamento, é inútil e pueril tentarmos aviltar sua obra e seu pensamento sob um sistema 

fechado. O produto de sua obra resplandece uma particularidade ao mesmo tempo singular e 

antagônica: uma vertente científica e outra vertente poética7 , frequentemente referidas na 

literatura especializada como “diurna” e “noturna”. Esse foi Gaston Bachelard: o homem do 

dia e o homem da noite. O homem dos sonhos e dos devaneios e o homem da ciência, 

comprometido com a razão polêmica. 

Em suas obras do lado diurno estão: Ensaio sobre o conhecimento aproximado (1927); 

O valor indutivo da relatividade (1929); O pluralismo coerente da química moderna (1932); O 

Novo Espírito Científico (1934); A experiência do espaço na física contemporânea (1937); A 

Formação do Espírito Científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento (1938); 

A Filosofia do Não (1940); O Racionalismo Aplicado (1949); A atividade racionalista da física 

contemporânea (1951); O Materialismo Racional (1953); Estudos (coleção de textos de artigos 

publicados por Bachelard entre 1931 e 1934). No lado noturno, estão: A psicanálise do fogo 

(1938); A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria (1942); O ar e os sonhos: 

ensaio sobre a imaginação do movimento (1943); A terra e os devaneios da vontade: ensaio 

                                                 
6
 Essa foi sua Tese complementar. 

7
 A respeito desta questão, que envolve os “dois lados” da obra bachelardiana, apresentarei, ao final desse capítulo, 

um tópico que discute um pouco a vertente noturna do autor. 
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sobre a imaginação das forças (1948); A terra e os devaneios do repouso: ensaios sobre as 

imagens da intimidade (1948); A Poética do Espaço (1957); A chama de uma vela (1961); A 

poética do devaneio (1961). Outras obras publicadas: A intuição do instante (1932); As 

intuições atomísticas (1933); A dialética da duração (1936). Ainda foram publicadas algumas 

obras póstumas contendo textos de Bachelard, tais como: O direito de sonhar – coleção de 

textos (1970); Bachelard: Epistemologia – Testos escolhidos por Dominique Lecourt (1971); 

O engajamento racionalista – Prefácio de Georges Canguilhem (1972). 

A vida de Gaston Bachelard foi marcada em alguns momentos por rupturas e 

descontinuidades, o que pode ter provocado em seu pensamento o delineamento de uma 

filosofia original e, ao mesmo tempo, polêmica. Sua filosofia, exaltando a ruptura e a 

descontinuidade, características que o acompanharam durante toda a sua obra, rompe com 

pressupostos primordiais da tradição científico-filosófica, atestando a originalidade de seus 

escritos, apontam Barbosa e Bulcão (2011). 

A sua obra vem tornando-se reconhecida internacionalmente, sendo ainda hoje muito 

procurada por filósofos, biólogos, físicos, químicos, vinculados, muitas vezes, ao campo do 

ensino de ciências. O campo das artes também aprecia os trabalhos de Bachelard acerca do seu 

“lado” noturno. Entretanto, infelizmente, Bachelard ainda é muito pouco procurado pelos 

estudiosos da área da educação de uma maneira geral e, particularmente, pelos pedagogos, que 

praticamente não conhecem o seu pensamento.  

Como prova da reconhecida importância das obras de Bachelard, ele ingressa na 

Academia das Ciências Morais e Políticas em 1955 na França, obtendo o Grande Prêmio 

Nacional das Letras em 1961. Na França, sua obra permanece viva há décadas. Em países como 

Itália e Portugal também tem tido grande a apreciação. No Brasil, já existem dezenas de teses, 

dissertações, artigos em periódicos (inclusive com dossiês exclusivos sobre o autor) e trabalhos 

em eventos científicos que abordam a obra bachelardiana a partir de várias perspectivas. 

Em setembro de 2002 e em março de 2008, foram realizados o I colóquio e o II 

Colóquio Gaston Bachelard: Ciência e Arte8 pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

congregando pesquisadores do Brasil e do exterior. Já o III Colóquio Gaston Bachelard: Mestre 

                                                 
8
A partir desses dois Colóquios e alguns fóruns sobre Bachelard, foi organizado um livro pela EDUFBA (2010), 

contendo uma coletânea de textos apresentados nesses eventos, intitulado: “Gaston Bachelard: ciência e arte”, 

organizado por Catarina Sant’Anna. Dentre os pesquisadores, além da própria organizadora do livro, estão: Marly 

Bulcão, Elyana Barbosa, Constança Marcondes César, Teresa Castelão-Lawless, Jean-Jacques Wunenburger. 
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na arte de Criar Pensar Viver foi realizado em 2012 em homenagem ao Cinquentenário de sua 

morte9. 

Em setembro de 2003, foi realizado o Colóquio Internacional Gaston Bachelard: 

razão e imaginação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenado pela Professora 

Dra. Marly Bulcão, do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia, cuja conferência de abertura intitulada “Principles et pratiques d’une creativité 

genérale” foi proferida por Jean-Jacques Wunenburger, da Université de Lyon 3 – França, e 

publicada nos Anais do Colóquio.  

Em 1984, foi fundada a Associação dos Amigos de Gaston Bachelard, presidida, desde 

a sua fundação até 1996, pelo Dr. Daniel Giroux, que foi aluno e amigo de Bachelard. Em 2013, 

a associação passou a ser chamada Associação Internacional de Gaston Bachelard devido à 

internacionalização dos seus membros, com pesquisas e publicações em vários países sobre o 

pensamento bachelardiano. O objetivo da Associação, conforme indica o artigo 2º do seu 

estatuto social, é: “perpetuar a memória de Gaston Bachelard e contribuir para a influência de 

seu trabalho”. Seus atuais presidente e vice-presidente são Jean-Jacques Wunenburger e Jean 

Libis, respectivamente. 

A coleção iconográfica e bibliográfica envolvida na Associação foi arquivada na 

biblioteca municipal de Bar-sur-Aube, e, juntamente com essa atividade de documentação, a 

Associação incentiva, por meio do apoio dos seus membros ou da sua participação financeira, 

a realização de seminários e publicação de pesquisas sobre o trabalho do filósofo. Desde 1999, 

a associação promove um boletim anual gratuito com o intuito de publicar estudos curtos. Além 

disso, desde 2009 difunde o Cogitamus para os seus membros, que é um boletim semestral de 

informação sobre Bachelard, com publicações, simpósios, palestras10. 

Com efeito, o pensamento de Gaston Bachelard tem sido reconhecido, apesar de ainda 

merecer muita atenção, principalmente do campo da educação. Japiassú (1976a) salienta que a 

evocação do passado de Gaston Bachelard nos ajuda a entender e interpretar melhor a sua obra. 

Porém, o autor alerta que, assim como sua vida, a obra de Bachelard está entrecortada e 

descontinuamente recomeçada a cada curva de seus escritos, dinamizada e movida por uma 

necessidade presente em seu pensamento de sempre buscar um constante recomeçar. 

                                                 
9

 Também foi organizado um livro reunindo uma coletânea de 16 textos de pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros, resultante do Colóquio, organizado também por Catarina Sant’Anna e publicado pela EDUFBA 

(2016). Além da própria organizadora, estão pesquisadores da obra bachelardiana, como Marly Bulcão, Elyana 

Barbosa, Constança Marcondes César, Julien Lamy, Jean-Jacques Wunenburger. 
10

 As informações aqui apresentadas sobre a Associação Internacional Gaston Bachelard foram colhidas no site 

da instituição, disponível no endereço: https://gastonbachelard.org/. Acessado em Out/2017. 

https://gastonbachelard.org/
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1.2 Gaston Bachelard: o filósofo no seu tempo 

 

Em prelúdio, a epistemologia bachelardiana escusa apresentação, devido à 

originalidade do seu pensamento. Do mesmo modo, sem cair em um ciclo tautológico de 

adjetivos, ela pode ser delineada como uma epistemologia essencialmente questionadora, 

podendo ser compreendida por meio de alguns conceitos-chaves, a saber: uma epistemologia 

histórica; descontinuísta; dialética; racional; retificadora; dialógica; permanente; 

surracionalista. Estes conceitos que caracterizam a seara epistemológica de Bachelard não 

serão trabalhados detalhadamente, um a um, por nós, mas ensejamos que ficarão mais claros 

para o leitor ao longo da leitura.  

Ao adentrar na seara bachelardiana só temos uma certeza: estamos em um domínio de 

incertezas. Ela se converte em método, como afirmara Japiassú (1976a), capaz de proporcionar 

um novo olhar sobre o antigo com os olhos da atualidade, bem como uma proposta de 

proporcionar a filosofia que a ciência merece. Ela nos favorece, porém, outra certeza, a de 

estarmos sempre prontos a um novo recomeçar, colocando o nosso pensamento em um 

constante estado de questionamento e vigilância. A epistemologia bachelardiana é constituída 

de um esforço permanente de reforma de seus conceitos. Quem se aventura em sua paideia, 

deve adquirir um estado permanente de se voltar constantemente contra si próprio, buscando 

não o que está evidente, mas o que está escondido por trás do aparente, das sombras, lançando 

luzes para clarear o nosso trilhar epistemológico. 

Gaston Bachelard desenvolveu suas primeiras teses epistemológicas há mais de oitenta 

anos e, apesar de parecer muito tempo, seu pensamento continua com a marca da 

contemporaneidade. A obra de Bachelard tem como fontes o idealismo francês, a Matemática 

e também a Física de seu tempo (CÉSAR, 2015). Seu diálogo é fruto do seu contexto histórico-

cultural. É, por meio do surgimento da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, das 

Geometrias Não-Euclidianas e da Física Quântica, principalmente, que surge sua proposta de 

uma nova filosofia das ciências. Acreditando na prodigiosa fecundidade e da ruptura provocada 

por essas teorias, assinala para o surgimento de um “novo espírito científico”, marca do 

racionalismo da ciência contemporânea. É quando, o racionalismo de um lado e o empirismo 

do outro, filosofias tradicionais que dominavam, até então, o cenário filosófico, que Bachelard 

insurge com sua proposta epistemológica do “Racionalismo Aplicado”. Uma filosofia de “dois 

polos”, ou, como ele próprio sugere, a filosofia da ciência contemporânea. 
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Assim sendo, quando surge a epistemologia de Gaston Bachelard, a conjuntura 

acadêmica-filosófica francesa estava marcada por perspectivas tradicionais, as chamadas 

“filosofias do imobilismo”, como denominam Barbosa e Bulcão (2011) 11 . A proposta 

epistemológica de Bachelard é de ruptura polêmica contra essas correntes filosóficas que se 

propunham a analisar a ciência que sofreu com as revoluções e que modificou a forma como se 

estrutura. Segundo ele, essas filosofias tradicionais não mais conseguiam explicar/acompanhar 

o desenvolvimento da ciência contemporânea, que se caracteriza por uma nova dinâmica dos 

fenômenos científicos, alternando constantemente do a priori ao a posteriori, uma vez que as 

filosofias tradicionais eram solidárias do binômio razão/experiência. Bachelard sai em defesa 

de uma nova filosofia capaz de interpretar as transformações sofridas pela ciência a partir das 

teorias que a revolucionaram, mostrando a dinâmica do novo espírito científico que está em 

evolução permanente. Com isso, Bachelard constrói suas teses sobre o Racionalismo Aplicado 

e o Materialismo Técnico, buscando devolver à ciência “a filosofia que ela merece”. 

Bachelard diz em A Filosofia do Não que “[...] Para o cientista, a filosofia das ciências 

está ainda no reino dos fatos [...]. Para o filósofo, a filosofia da ciência nunca está totalmente 

no reino dos fatos” (BACHELARD, 2009a, p. 10). Para os cientistas, o importante é a 

experiência, a filosofia só tem utilidade na reflexão dos fatos após o acontecido. Já, para os 

filósofos, a preocupação é justamente o contrário, se resumem em pensar sobre domínios muito 

particulares, na maioria das vezes desligados da experiência, não se preocupam com a 

multiplicidade dos fatos. O que caracterizava essas perspectivas era tanto a falta de buscar no 

real, como no pensamento, formas de construir com dinamismo uma experiência mais 

aproximativa da verdade. Para Bachelard, a filosofia das ciências que radicaliza suas noções a 

duas extremidades antagônicas, isto é, ou no estudo do real ou do racional – tornam-se filosofias 

incapazes de resolver os problemas impostos pela ciência contemporânea por fazerem um 

recorte do objeto, desprezando o dinamismo que a caracteriza a partir da constante 

complementaridade do racionalismo e do empirismo, como se observa na tese do Racionalismo 

Aplicado de Bachelard.  

Segundo Bulcão (2009), nessas filosofias tradicionais havia sentido em se colocar o 

problema dos limites das ciências naturais e, por isso, poderíamos indagar sobre o limite do 

                                                 
11

 É importante salientar que Bachelard não explicitou suas críticas a essas perspectivas que estamos chamando 

de “imobilistas” ou “tradicionais”, mas, segundo Barbosa e Bulcão (2011), podemos depreender quais seriam essas 

filosofias a partir do contexto universitário francês da época em que surgem as primeiras obras de Bachelard. 

Aliás, essa denominação de “filosofias do imobilismo” ou “filosofias tradicionais” é uma classificação das autoras. 

Constança Marcondes César (2015) também destaca essas filosofias no contexto filosófico francês, no qual 

Bachelard está inserido, contribuindo, segundo a autora, para a construção de suas teses epistemológicas. 



30 

 

conhecimento científico. Apesar disso, abandonando essa posição realista de um conhecimento 

a priori, na nova filosofia da ciência, o que ainda não é possível conhecer é pelo fato de que o 

problema não fora ainda proposto adequadamente, logo, a experiência que não pode ser 

realizada seria aquela em que os métodos por nós utilizados não estão ainda bem propostos 

(BULCÃO, 2009). Neste sentido, para Bachelard, não tem sentido em pensar que uma 

experiência não pode ser realizável, pois se formularmos melhor este problema, poderemos nos 

aproximar cada vez mais do conhecimento de determinado fenômeno. 

Na França, essas filosofias tradicionais dominavam o cenário acadêmico-filosófico e, 

como destaca Bulcão (2009), este cenário é marcado por três principais linhas epistemológicas, 

a saber: o espiritualismo, o positivismo de Augusto Comte e a epistemologia de Émile 

Meyerson12. Essas filosofias são tributárias das duas polarizações que ressaltamos acima: ou se 

voltavam unicamente para a experiência ou para a razão. Racionalismo e empirismo se 

excluíam, não dialogavam. É por meio de críticas a estas perspectivas filosóficas que Bachelard 

irá mostrar a defasagem de suas abordagens em relação ao desenvolvimento do espírito 

científico que se desenhava desde a relatividade e a mecânica quântica, apontando que, se 

outrora elas serviram de base para explicar a ciência dos séculos XVI ao XIX, agora, não servem 

mais para explicar o racionalismo da ciência contemporânea, que se constitui pelas noções de 

objeto construído, retificação, ruptura, abstração, racionalismo aplicado e materialismo técnico. 

Constança Marcondes César também destaca mais detalhadamente essas três grandes 

correntes filosóficas dominantes na França no período histórico de Bachelard que, segundo ela, 

seriam: o positivismo empiristacientífico, de inspiração comteana; o idealismo crítico 

epistemológico, com fontes em Kant e Renouvier; e o espiritualismo, que foi iniciado por Maine 

de Biran (CÉSAR, 2015). Na primeira corrente, além de Comte, segundo a autora, são 

importantes os nomes de: Taine, Renan Flournoy, Reu, Durkheim e Bouglé. Ainda segundo 

César (2015), a segunda corrente era marcada pelas preocupações com a crítica das ciências e 

                                                 
12

 Destacamos essas três correntes, não por serem as únicas às quais Bachelard se voltou contra, nem por serem 

as únicas na França, mas pelo fato delas gozarem de todo um “fôlego” e prestígio epistemológico no cenário em 

que emerge a sua obra na França, segundo Bulcão (2009). Aliás, Bachelard não fala explicitamente dessas 

correntes, mas é possível depreender de suas obras quais seriam essas perspectivas a partir do contexto acadêmico-

cultural francês, como destacam Barbosa e Bulcão (2011). O pensamento de Meyerson, por exemplo, foi 

duramente criticado por Bachelard ao longo de seus escritos, inclusive com “provocações” de Bachelard ao 

intitular algumas de suas obras com títulos sugestivos. Segundo as autoras, Meyerson escreveu uma obra intitulada 

“A dedução relativista”, com o intuito de mostrar que a física de Einstein é uma continuação da física de Newton 

e, logo após, Bachelard escreve uma obra intitulada “A indução relativista”, justamente para mostrar que a física 

de Einstein é uma ruptura com a mecânica e a física de Newton, retificando princípios da física clássica. Sua 

crítica ao racionalismo tradicional também ficará, ao longo do texto, mais explícita. O destaque para essas três 

correntes filosóficas é mais por clareza de exposição da conjuntura epistemológica em que surge sua 

epistemologia. A nosso ver, o aspecto epistemológico-cultural é importante para percebermos as possíveis 

influências sofridas pelo autor, além da melhor contextualização das suas ideias. 
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também pelo racionalismo crítico, que, além de Brunschvicg e Bachelard, que tiveram os 

estudos daqueles como ponto de partida para uma análise crítica das suas ideias (CÉSAR, 2015, 

p. 23), tinham filiações de filósofos, como Claude Bernard, Cournot, Poincaré, Duhem, 

Meyerson, Hamelin, Ravaisson, Parodi, entre outros. 

Já a corrente espiritualista fundava-se, principalmente, pela “exaltação dos valores 

morais, a liberdade humana e, sobretudo, a liberdade do espírito humano, procurando encontrar 

no ato da consciência um acesso ao absoluto [...]” (BARBOSA E BULCÃO, 2011, p.21), 

impondo-se como uma doutrina de forma idealista. Ela “se alimentava de filosofias”, como 

destaca Japiassú (1976a), ou seja, centrava seu “objetivo em torno de si mesma”, dando forma 

a uma concepção idealista. 

De acordo com César (2015), na corrente espiritualista, é preciso reservar um lugar de 

destaque para a filosofia bergsoniana, que tem importância capital para a obra de Bachelard, 

particularmente para a noção de tempo, que contribuiu para Bachelard fundar sua noção 

descontinuísta de história da ciência, bem como sua tese da ruptura. Ainda segundo César 

(2015), Bergson adere a uma concepção tradicional de filosofia, ou seja, no seu sentido de 

metafísica, cuja reflexão seria capaz de ultrapassar os dados empíricos e ir além do mundo 

físico. Desta forma, Bergson se contrapõe ao positivismo que restringia a atuação da Filosofia 

a uma ciência meramente positiva, na qual competiria reduzir os fenômenos a leis mais gerais. 

O bergsonismo aproximar-se-ia, então, do idealismo crítico (CÉSAR, 2015, p. 23). 

O espiritualismo era, portanto, segundo o que apontam Barbosa e Bulcão (2011), uma 

celebração à criação espiritual, tanto fazia ser ela científica, estética, religiosa etc. Centrando 

seu objetivo na apreensão de si próprio, julgava poder chegar e obter a garantia de todo o 

conhecimento do universo pelo conhecimento da experiência cotidiana, não refletindo sobre a 

ciência e seus pressupostos, reforçando as teses metafísicas (BARBOSA E BULCÃO, 2011, 

p.21). Para as autoras, a proposta de Bachelard vai de encontro a dos espiritualistas ao tecer 

críticas aos pressupostos metafísicos e idealistas que compunham essa corrente. Segundo 

Bachelard, a análise e a reflexão sobre a ciência tem que partir da própria ciência, entendendo-

a como uma história permeada pela superação de obstáculos e de evolução descontínua a partir 

de sucessivas retificações. Uma análise assim tem que expressar as transformações que a 

ciência passou para se chegar no seu estágio atual. É contra um modelo fechado de ciência que 

Bachelard se coloca. 

Nesta toada, César (2015) diz que o problema da evolução do conhecimento científico 

proposto no século XIX pela filosofia de Augusto Comte recebeu um trato especial do 

idealismo francês, que se esforçou para superar o cientificismo do século XIX. Assim, o 
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idealismo francês deve ser, segundo César, entendido como uma reação ao positivismo, pois 

buscava estabelecer limites para o conhecimento científico e filosófico, bem como mostrar o 

papel ativo que o sujeito humano exerce na constituição da ciência, e também porque lutava 

contra o método redutivo do positivismo de Comte, uma vez que apresentava a ciência saturada 

de elementos apriorísticos, e não como mera descritora de dados brutos (CÉSAR, 2015, p. 24).  

A autora aponta vários autores (dentro da perspectiva do idealismo crítico 

epistemológico) que constituíram uma perspectiva crítica da ciência na França, tratando do 

problema da evolução do conhecimento, e que acabaram por influenciar as teses de Bachelard, 

pois existe uma convergência de opiniões entre esses filósofos idealistas franceses, segundo 

César, “quanto à noção de que o conhecimento científico evolui, é obra coletiva e de que há um 

papel preponderante do sujeito humano na construção de teorias a respeito do real, entendido 

não como coisa em si, mas como fenômeno” (CÉSAR, 2015, p. 27). 

Assim, em relação ao positivismo de Augusto Comte, as críticas de Bachelard se fazem 

presentes em suas teses epistemológicas, apesar de nem sempre aparecerem explicitamente. No 

positivismo comteano, o conhecimento científico é o único conhecimento dotado como 

verdadeiro porque considera apenas aqueles que podem ser observados empiricamente. A chave 

para se conhecer a realidade é a observação de fenômenos concretos. Segundo o positivismo, 

para determinar a verdade de determinado fenômeno ou teoria, teríamos que dispor de um 

método capaz de comprovar empiricamente a exatidão desses fenômenos com a realidade 

observada, buscando descobrir e estabelecer as leis que regem o fenômeno a partir da 

observação concreta de sua aplicação. Portanto, desconsidera qualquer ciência que não dispõe 

de um método capaz de estabelecer observações empíricas, isto é, observações concretas dos 

fenômenos.  

À ciência positivista cabe estabelecer as relações existentes entre esses fenômenos e 

descrever suas relações, resumindo-se a um resumo da experiência. Daí, um conhecimento será 

um tanto quanto científico se esse encontrar na experiência e na observação empírica dos 

fenômenos o fundamento de sua explicação, pois a experiência garantiria a chave para um 

conhecimento objetivo e verdadeiro, sem interferência do homem. Bulcão (2009, p. 19) assinala 

que a tarefa do positivismo era elaborar uma “ciência da ciência”, ou seja, a ideia era de que 

“as verdades científicas eram descrições objetivas de leis invariáveis”, acreditando, segundo a 

autora, que a ciência evoluía progressivamente de forma contínua e tendendo a acumular os 

conhecimentos científicos. 

Porém, Bachelard vai afirmar que não tem sentido a ciência fazer uma mera descrição 

dos fenômenos naturais, buscando um dado já construído na natureza, sem qualquer relação 
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com a construção racional. A crítica principal de Bachelard ao positivismo comteano recai 

justamente nessa noção de dado (BARBOSA E BULCÃO, 2011). Para Bachelard, a ciência do 

novo espírito científico constrói seu objeto por meio de “elaborações teórico-experimentais”. 

O dado agora é obtido por meio de um racionalismo construtivo e de um racionalismo da 

abstração. A ciência em Bachelard passa de ciência da descrição para ser uma ciência da 

construção. Segundo o autor, para se compreender a ciência contemporânea, é necessária uma 

epistemologia discursiva que, por meio de um circuito entre o racional e o técnico, favoreça ao 

homem a compreensão/interpretação dos dados obtidos. Logo, o racionalismo proporciona o 

conhecimento da realidade por meio de uma abstração, que é a invenção do novo. 

Também não há como se creditar à ciência tanto prestígio, acreditando em sua pureza e 

incontestabilidade. As transformações que a ciência passou e vêm sofrendo, nos últimos 

séculos, ressalta o fato de ela se desenvolver deformando-se, desconstruindo saberes que 

outrora pareciam sólidos, mas que pelas retificações de novas teorias sofreram “mutações”. Por 

isso, Bachelard afirma que a ciência será sempre jovem se preservar seu caráter de inconstância 

e retificação. 

A concepção de acumulação progressiva do conhecimento inerente ao positivismo 

comteano propõe uma razão que evolui de forma contínua e sem haver rupturas. Para esta 

corrente filosófica, a ciência evolui de forma linear, havendo uma concepção de imutabilidade 

dos conhecimentos científicos, na medida em que concebe o saber científico em seu estado 

definitivo. Desta forma, um projeto epistemológico que visa à continuidade do saber não tem 

respaldo na ciência contemporânea segundo a epistemologia bachelardiana. A ciência do novo 

espírito científico reorganiza constantemente suas bases a partir de processos racionais e 

experiências técnicas (BULCÃO, 2009). 

Bachelard também fez oposição ao pensamento de Émile Meyerson, que figurava nas 

universidades francesas, apesar da filosofia de Meyerson estar dentro da perspectiva do 

idealismo crítico epistemológico francês, como observamos a partir das colocações de César 

(2015). Segundo a autora, em questão, Meyerson, de modo semelhante a Hegel, a 

racionalização é incompleta e se faz progressivamente, afirmando a racionalidade do real 

(CÉSAR, 2015, p. 26). Segundo a autora, Meyerson acredita que o processo do conhecimento 

acontece de forma coletiva, de forma que somente a humanidade subsiste durante os séculos e 

aprende sempre.  

Diferentemente do espiritualismo, Meyerson propunha uma reflexão sobre a ciência, 

mas, assim como o positivismo, era adepto da concepção acumulativa dos conhecimentos 

científicos. Segundo Bulcão (2009), a filosofia meyersoniana pregava a eternidade de seus 
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próprios princípios e de suas questões, o que não condiz com a variabilidade da proposta 

bachelardiana. “Toda a obra Meyersoniana tem como intuito demonstrar que a ciência é, em 

última instância, ontologia e, nesse sentido, sua preocupação primordial é expressar de forma 

absoluta a natureza [...]” (BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 22). Para Bachelard, como vimos, 

a ciência não é um resumo e nem uma descrição do real. Ela é sinônimo de construção, pois 

pensa teoricamente um fenômeno para, a partir de técnicas específicas, promover a 

transformação da experiência. Assim, o pensamento Meyersoniano, colocando a ciência como 

ontologia, cujo único objetivo é a descrição de um real dado, contraria os pressupostos da 

ciência contemporânea que se caracteriza por essa outra dinâmica. Além disso, Meyerson marca 

também a continuidade do conhecimento científico com o conhecimento de senso comum. Ao 

contrário, a ruptura do conhecimento científico com o conhecimento de senso comum é uma 

das principais teses da epistemologia de Gaston Bachelard, o que justifica, a nosso ver, o porquê 

da filosofia de Meyerson ser tão objetada por Bachelard. 

Então, a partir do momento em que o real não está mais dado e não pode ser mais 

apreendido pelos sentidos, ele também não mais pode ser explicado pelas emoções e 

contradições do espírito. A Física contemporânea, a partir da microfísica13 (parte da Física que 

versa sobre os fenômenos atômicos e nucleares em uma escala submicroscópica), deu provas 

suficientes de que o homem fabrica seus objetos por meio da fenomenotécnica. Para Barbosa 

(1996), foram com as transformações e as novas descobertas científicas, e principalmente com 

o advento da microfísica, que podemos notar uma mudança no espírito científico, “[...] Foram 

os princípios da microfísica que revolucionaram a filosofia do espírito científico” (BARBOSA, 

1996, p. 61). “Na medida em que a realidade não é encontrada e que a função da ciência não é 

só a de desvelamento, a experiência não serve como ponto de partida da investigação científica 

– ela se torna sua finalidade [...]” (BARBOSA, 1996, p. 65). Para a autora, na ciência 

contemporânea a consciência de um real a descrever cede lugar a um real a construir. 

Outro ponto dissidente entre o pensamento Meyersoniano e a epistemologia 

bachelardiana é sobre o conceito de razão. De acordo com Barbosa e Bulcão (2011), enquanto 

que para Meyerson a razão era imutável, “desenvolvendo-se por meio de categorias absolutas”, 

para Bachelard, ela é sinônimo de descontinuidade e de retificação constante, que modifica seus 

próprios conceitos, métodos e seus princípios ao longo do seu desenvolver histórico. A filosofia 

meyersoniana é marcada por acreditar nos princípios de uma razão absoluta, sendo incapaz, 

segundo Bulcão (2009), de compreender as transformações que o racionalismo atravessa. Nesse 

                                                 
13 Voltaremos a essa discussão mais adiante. 
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intuito, Japiassú (1976a, p. 53), diz que “[...] os princípios da epistemologia meyersoniana são 

os absolutos da Razão, enquanto que Bachelard proclama ‘o declínio desses absolutos’”. Como 

assinala o autor, Bachelard trabalha com uma ciência descontínua e sua preocupação é 

“retrabalhar” constantemente os conceitos filosóficos, não compreendendo porque um 

pensamento como o de Meyerson se forma em toda sua história filosófica tentando provar e 

formar seus conceitos, defendendo um estado de continuidade dos saberes científicos, na 

medida em que a ciência contemporânea constrói suas bases sob a égide da descontinuidade do 

saber científico. Para Japiassú, isso “é uma evidência de imobilismo” (JAPIASSÚ, 1976a, p.  

53). Para a epistemologia de Bachelard, uma das principais características da ciência 

contemporânea é justamente seu caráter descontínuo, pois a ciência evolui retificando 

conceitos, alargando suas bases, e não acumulando conhecimentos.  A razão para Bachelard 

precisar estar em constante renovação faz-se permanente porque se reforma ao longo do 

processo. 

Com tudo, o primado de Bachelard foi instaurar uma filosofia da ciência caracterizada 

por um racionalismo transigente à abertura. Sua epistemologia é marcada definitivamente pela 

noção de descontinuidade no desenvolvimento científico, marcando um novo modo de 

interpretar a filosofia da ciência: uma filosofia que deforma conceitos e que instaura uma nova 

postura epistemológica, adotando uma história da ciência em estado permanente de 

construção/desconstrução, e de ver a prática científica como uma realidade social que não deve 

ser negligenciada. 

 

1.3 O Racionalismo Aplicado 

 

Bachelard, como vimos, é o filósofo da ruptura. Suas teorizações partem da crítica à 

filosofia de seu tempo, buscando despertá-la do seu “sono dogmático”, no qual tanto o 

positivismo de inspiração comteana como as filosofias, que mesmo tendo certo caráter crítico 

de análise sobre a ciência, como vimos em Émile Meyerson, não conseguiam expressar o teor 

dos pressupostos da ciência contemporânea, que se caracteriza pela ruptura com o saber 

imediato; pela descontinuidade do saber; pela união do racional e do real. Bachelard se situa, 

portanto, contra a imutabilidade dos conceitos e contra sistemas invariáveis e fechados. Sua 

epistemologia é histórica e investe na interpretação da atividade científica contemporânea a 

partir do movimento de mudança causado pelas teorias que revolucionaram a ciência no século 
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XIX, como a geometria não-euclidiana, e início do século XX, com a relatividade e a mecânica 

quântica.  

Porém, a epistemologia bachelardiana, apesar de defender a existência de novas bases 

de análise sobre a ciência contemporânea, não esclarece tão claramente quais seriam as 

características desta nova filosofia das ciências (BULCÃO, 2009). Segundo Bulcão (2009), é 

sempre em relação à inadequação das filosofias de sua época que Bachelard coloca a tarefa da 

nova epistemologia. Como observamos, a sua maior crítica sobre as filosofias de sua época 

recai sobre o caráter isolado e polarizado que tentavam fazer sobre a ciência, isto é, restringiam-

se a duas extremidades opostas – o real ou o racional. Porém, pelo fato de Bachelard refletir 

sobre uma ciência construída no âmbito de uma fenomenotécnica, ou seja, uma ciência que 

chega com uma nova realidade que passa a ser edificada a partir de objetos teóricos, exige-se 

da filosofia das ciências a tarefa de fazer novas leituras sobre a realidade científica, pois há 

novas possibilidades sobre essa realidade que se caracterizam por ser uma “fábrica de 

fenômenos”, com diz o próprio Bachelard, a partir de um diálogo incessante entre o abstrato e 

o concreto. 

Nesse sentido, Barbosa diz que, na ciência, “até então, dispunha-se de uma análise da 

realidade feita por fenomenólogos e realistas. Estas duas filosofias tomam como característica 

fundamental para a definição do real a sua situação, a função de existência situada [...]” 

(BARBOSA, 1996, p. 62). No novo espírito científico, uma existência situada passa a ser uma 

existência construída, o real torna-se produto da ciência que não mais qualifica um real aparente 

e imóvel. A noção de objeto apreendido passa para a de objeto a construir. Uma razão imutável 

passa para uma razão aberta que evolui permanentemente, pois, agora, em vez de uma “lógica 

dos fenômenos”, Bachelard propõe uma “fábrica de fenômenos”, na qual a fenomenologia é 

substituída pela fenomenotécnica (MARTINS, 2004). Dessa forma, como a ciência 

contemporânea parte do pressuposto de construir seu objeto científico, ela passa a negar esta 

ideia de uma realidade a priori, pois, a partir de sua perspectiva, somente a imbricação entre 

teoria e experiência, que o racionalismo aplicado defende, é que representa verdadeiramente 

este novo espírito científico. 

Portanto, é sobre o caráter isolado das filosofias que polarizavam o vetor de análise 

sobre a ciência até então, como observamos, que a epistemologia bachelardiana objetiva 

construir a sua tese do racionalismo aplicado, que nada mais é do que a defesa do autor sobre o 

trabalho da ciência contemporânea que se caracteriza por não desprezar o trabalho do racional 

ou do técnico. Somente com um trabalho conjunto, ao mesmo tempo do real e do racional, que 

a filosofia das ciências poderá construir uma análise mais adequada sobre a atividade científica, 
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não se caracterizando como um simples prolongamento do conhecimento imediato, como 

ressalta Bulcão (2009). 

Nessa perspectiva, Marly Bulcão destaca que, na filosofia tradicional, podemos 

encontrar pares conceituais, cujos elementos são contraditórios: realismo x racionalismo, 

concreto x abstrato, empirismo x idealismo, sensualismo x espiritualismo etc., os quais 

podemos reduzir a duas posições fundamentais, a saber: realismo e idealismo. O fato é, segundo 

Bulcão (2009), que Bachelard não critica acentuadamente uma destas posições por si só, mas 

suas críticas estão no fato da polarização que ambas as posições fazem ao se tornarem absolutas 

e fechadas, não ingressando na dialética da atividade científica atual que se caracteriza agora 

pela alternância entre a razão e a técnica como condição de renovação constante do pensamento 

científico. 

A epistemologia de Gaston Bachelard envereda no delineamento dos princípios da 

cultura científica que ocupa destaque no artefato de suas reflexões e preocupações 

epistemológicas. Assim, para ficar melhor esclarecido, podemos dizer que ele caracteriza a 

cultura científica ancorada em uma dialética a partir de duas filosofias, isto é, o racionalismo e 

o empirismo. A epistemologia bachelardiana contrapõe-se, portanto, aos absolutos da razão e 

da imutabilidade do real, pois, no momento em que essas filosofias se propõem esclarecer 

particularmente a ciência contemporânea, desconsideram que ela se efetiva pela “realização do 

racional”, segundo o autor. Para Bachelard, a aplicação do pensamento científico é 

essencialmente realizante (BACHELARD, 2000), o que tornou o trabalho de análise polarizado 

desenvolvido por essas filosofias ao longo do tempo ineficaz na interpretação da atividade 

científica contemporânea que se caracteriza por esta dialética razão/experiência.  

Bachelard opõe-se, desse modo, tanto ao realismo imediato quanto ao racionalismo 

tradicional, que praticavam uma filosofia de mão única. Ora sobre o vetor prático, ora sobre o 

vetor teórico. Na ciência contemporânea, nem o racionalismo sozinho, muito menos o realismo, 

bastam para chegar à prova científica, afirma Bachelard. “Desde que se medite a ação científica, 

verifica-se que o realismo e o racionalismo trocam sem fim seus conselhos [...]” 

(BACHELARD, 2000, p. 17). 

Com isso, Bachelard proclama o declínio desta concepção unitária da razão, ao mesmo 

tempo em que proclama o declínio de um real aparente. Para o autor, não há sentido em falarmos 

de uma experiência fora de uma análise racional da mesma forma que não há mais sentido em 

falarmos de uma razão fechada, que busca interpretar a realidade sem dialogar com a 

experiência, o que, nas filosofias tradicionais, a principal característica era justamente situar-se 

em uma destas extremidades opostas. Por conseguinte, Bachelard destaca que a ciência 
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contemporânea tem a necessidade de uma filosofia de dois polos: “[...] O valor de uma lei 

empírica prova-se fazendo dela a base de um raciocínio. Legitima-se um raciocínio fazendo 

dele a base de uma experiência. Porque a ciência é a soma de provas e de experiências, soma 

de regras e de leis, soma de evidências e de factos” (BACHELARD, 2009a, p. 11). 

Bachelard destaca que, no pensamento científico, a dança dessas duas filosofias 

contrárias, que ficam rodando uma em torno da outra, abrange as mais diversas filosofias 

científicas, caracterizando esse diálogo que move a ciência contemporânea. Segundo o autor, 

seria mutilar a filosofia da ciência se não examinássemos como se situam o “positivismo” e o 

“formalismo”, pois ambos têm funções na Física e na Química (BACHELARD, 1977). Mas, 

de acordo com ele, o que dá garantias de bom fundamento para a sua posição é que todas as 

filosofias do conhecimento científico se organizam em torno do “racionalismo aplicado” 

(BACHELARD, 1977, p. 11), uma vez que, para o autor, não existe mais a ideia de um realismo 

nem racionalismo absolutos. 

Por conseguinte, o autor de “A Filosofia do Não” apresenta o que chama de “topologia 

filosófica”, na qual as diversas tonalidades filosóficas constituem um verdadeiro “espectro” 

seguindo uma “ordem linear”. Bachelard indica apenas as duas perspectivas de pensamentos 

enfraquecidos que levam, de uma parte, do racionalismo até ao idealismo ingênuo, e, de outra 

parte, do materialismo técnico até ao realismo ingênuo (BACHELARD, 1977, p. 11).  

É bem no centro desse processo que Bachelard coloca a atuação da nova filosofia da 

ciência, isto é, ele defende que, para a compreensão efetiva da ciência que se desenvolve pela 

razão e pela técnica, temos que analisá-la bem na interseção razão/experiência. O centro da 

“topologia filosófica” é fundamentado pelo “racionalismo aplicado” e pelo “materialismo 

técnico” (ou “instruído”), ou seja, pela dialética razão/experiência. A sua “topologia filosófica” 

é representada pelas filosofias das ciências dispersadas em torno do trabalho efetivo do 

pensamento científico, sendo apresentada da seguinte forma: 

 

Idealismo 

↑ 
Convencionalismo 

↑ 
Formalismo 

↑ 
Racionalismo aplicado e Materialismo técnico 

↓ 
Positivismo 

↓ 
Empirismo 
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↓ 
                                                         Realismo 

(BACHELARD, 1977, p. 11) 

 

Para Bachelard, como o racionalismo aplicado e o materialismo técnico são as filosofias 

que expressam corretamente o trabalho da ciência atual, as outras filosofias foram agrupadas 

de forma que se aproximam ou se distanciam do centro da topologia filosófica. Observando os 

dois extremos, encontramos o realismo e o idealismo como as duas filosofias que mais se 

distanciam do centro da topologia filosófica, o que indica que são as que mais se afastam da 

dialética razão/experiência e, portanto, as que menos explicam – isoladamente – a atividade 

científica atual segundo o autor. 

Assim, institui-se um formalismo quando se interpreta sistematicamente o 

conhecimento racional como a constituição de “formas”, ou seja, “como simples aparelho de 

fórmulas próprias para informar seja que experiência for” (BACHELARD, 1977, p. 11-12). 

Desta forma, inicia-se, de acordo com Bachelard, uma filosofia do conhecimento que 

enfraquece o papel da experiência, pois esse “formalismo pode, a rigor, receber os resultados 

do pensamento racional, mas não pode fornecer todo o trabalho do pensamento racional” 

(BACHELARD, 1977, p. 12).  

A ideia de “fórmulas” que explicariam qualquer experiência acaba degenerando em um 

conjunto de “convenções”, uma “sequência de pensamentos mais ou menos cômodos, 

organizados na linguagem clara das Matemáticas, as quais nada mais são do que o esperanto 

da razão” (BACHELARD, 1977, p. 12). Por conseguinte, o convencionalismo também não 

garante a explicação necessária do trabalho da ciência, pois considera as ideias científicas como 

esse conjunto de convenções expressas na linguagem Matemática, como salienta Bachelard.   

Chegando a submeter naturalmente esse conjunto de “convenções” e de “fórmulas” a 

uma atividade do sujeito pensante, acabamos atingindo o idealismo. Para Bachelard (1977), o 

idealismo já não é tão presente na epistemologia contemporânea, mas, como no século XIX ele 

desempenhou seu papel nas filosofias da natureza, deve ainda figurar em um exame geral das 

filosofias da ciência. Para o autor, o idealismo é impotente para reconstituir um racionalismo 

de tipo moderno, ou seja, um racionalismo ativo que é capaz de informar os novos 

conhecimentos de novas regiões da experiência. De fato, diz Bachelard, “[...] quando o idealista 

estabelece uma filosofia da natureza, contenta-se em pôr em ordem as imagens que faz da 

natureza, atendo-se ao que elas têm de imediato. Ele não ultrapassa os limites de um 

sensualismo etéreo [...]” (BACHELARD, 1977, p. 12). Daí que o idealismo ficando preso 
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apenas às ideias não é capaz de explicar a capacidade de aplicação do racionalismo que 

caracteriza a ciência atual. Bachelard afirma que o idealismo não tem possibilidades de explicar 

o pensamento científico moderno, pois ele não se engaja em uma experiência deliberadamente 

empreendida. 

Em uma outra perspectiva do quadro, que vai do positivismo ao realismo, passando pelo 

empirismo, Bachelard (1977) diz que, em vez de uma evanescência que leva ao idealismo (o 

polo mais distanciado do racionalismo aplicado), encontraremos certa inércia progressiva de 

pensamento que conduz ao realismo (polo mais distante do materialismo técnico), ou seja, “a 

uma concepção da realidade como sinônimo da irracionalidade” (BACHELARD, 1977, p. 13). 

O realismo é a filosofia que parte de uma visão fundamentada em uma realidade situada, 

cumprindo a ciência a tarefa unicamente de descrever este real, desdenhando qualquer forma 

de racionalismo, o que leva Bachelard dizer que “a utilização de uma dialética ao nível do 

realismo é sempre incerta e provisória” (BACHELARD, 2009a, p. 25). Nesse sentido, o 

realismo acaba se tornando insuficiente frente à realidade científica contemporânea, já que não 

se consegue mais isentar a ação humana no processo de construção do conhecimento. Para 

Bachelard (2016), o realismo é a “única filosofia inata”. 

Passando para o positivismo, segundo Bachelard (1977), teremos a impressão de perder 

imediatamente todos os princípios da necessidade. Ele já não dá mais conta, diz o autor, dos 

valores de coerência da Física contemporânea. Porém, Bachelard afirma que, em comparação 

com o empirismo puro, o positivismo aparece pelo menos como o “guardião da hierarquia das 

leis”, evocando para si o direito de distinguir as aproximações sutis, os pormenores e as 

variedades. Ele não tem o que é necessário para decidir quanto às ordens de aproximação 

(BACHELARD, 1977, p. 13). O positivismo 

 

[...] nada tem para sentir essa estranha precisão de racionalidade que as aproximações 

de segunda ordem dão, esses conhecimentos mais aprofundados, mais discutidos, 

mais coerentes que encontramos no exame atento das experiências sutis e que nos 

fazem compreender que há mais racionalidade no complexo do que no simples 

(BACHELARD, 1977, p. 13). 

 

Já o empirismo é uma “poeira de fórmulas” que se absorve no relato de seus êxitos 

atingindo um acúmulo de fatos e de coisas e que, atravancando o realismo, dá-lhe a ilusão da 

plenitude (BACHELARD, 1977). Para o empirismo, a realidade é irracional, e, desdenhando 

qualquer forma de racionalismo, entende que somente a experiência tem o que é preciso para 

se atingir o conhecimento dela, e isso se dá pela segurança de um método, isto é, o “método 

científico”. O diálogo razão/experiência é, portanto, impossível. Todavia, Bachelard (1977) diz 

que quando tiver reconduzido a atividade filosófica do pensamento científico ao seu centro 
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ativo, ficará claro que o materialismo ativo tem precisamente por função submeter tudo o que 

possa ser qualificado de irracional em suas matérias e em seus objetos (BACHELARD, 1977, 

p. 13). 

Ao expor sua “topologia filosófica”, Bachelard diz que seu objetivo é apresentar o 

“teclado com que se toca a maioria das discussões filosóficas referentes à ciência” 

(BACHELARD, 1977, p. 14). Segundo o autor, uma característica parece marcante: “as 

diversas tonalidades filosóficas que assinalamos constituem verdadeiro ‘espectro’”, ou seja, 

elas seguem uma “ordem linear” (como destacamos no início), no sentido de que se acolhermos 

matizes filosóficos novos, bastará dispersar um pouco mais o espectro filosófico, sem que seja 

preciso modificar a ordem das filosofias fundamentais (BACHELARD, 1977, p. 14). 

Entretanto, Bachelard alerta que, se tivermos o mesmo objetivo de encontrar em outras ciências 

os elementos de uma polifilosofia, como na Sociologia, Psicologia, Biologia, Matemáticas, 

seria preciso que instituíssemos outros espectros para a análise filosófica. Porém, de acordo 

com o autor, nenhum espectro é mais extenso que o espectro que ajuda a classificar os 

filosofemas das Ciências Físicas. Está claro, de acordo com Bachelard, que “[...] nem todas as 

partes de uma ciência se acham no mesmo ponto de maturidade filosófica. É, pois, sempre a 

propósito de experiências e de problemas bem definidos que se impõe determinar os valores 

filosóficos da ciência” (BACHELARD, 1977, p. 14). Em seu livro A Filosofia do Não (1940), 

o autor destaca bem este ponto quando apresenta o conceito de “perfil epistemológico”. 

Voltaremos, portanto, a esta questão mais adiante. 

Defronte à realidade científica contemporânea que passa a exigir o diálogo 

razão/experiência, diálogo esse que o racionalismo aplicado impõe e aplica, o filósofo, segundo 

Bachelard, deve então respeitar uma ambiguidade que quer que o pensamento científico seja 

interpretado tanto pela linguagem realista como pela linguagem racionalista. Assim, ele estará 

traduzindo o pensamento contemporâneo em sua flexibilidade e mobilidade, ou seja, pelo duplo 

sentido da prova científica: ela se estabelece tanto no contato com a realidade como em uma 

referência à razão; se constitui tanto na experiência como no raciocínio (BACHELARD, 2000).  

É, então, bem na interseção entre a razão e a experiência que Bachelard se coloca, 

visando caracterizar o trabalho da ciência contemporânea a partir de uma mentalidade abstrato-

concreta (MARTINS, 2004). Dessa forma, ele afirma que o realismo na ciência contemporânea 

só pode se apresentar sob o contorno de um realismo técnico, que se afasta definitivamente do 

positivismo e das tolerâncias pragmáticas, ou seja, que se afasta daquele realismo filosófico 

tradicional. Trata-se, então, segundo Bachelard (2000, p. 14), de um “realismo de segunda 

posição”, que se volta contra a realidade usual e que está em polêmica contra essa realidade 
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imediata. Estamos falando de um realismo que dialoga com uma razão ativa sobre o mundo 

para a fabricação da sua própria realidade. Estamos falando do “racionalismo aplicado”. 

Não tem mais sentido os extremos na filosofia da ciência, ou seja, nem de um realismo 

exacerbado que se fundamenta na visão de uma realidade situada, nem de uma razão 

substancialista que conserva uma estrutura invariável, desenvolvendo-se sempre a partir dos 

mesmos princípios (BULCÃO, 2009). O racionalismo, para Bachelard, segundo Bulcão, é 

variável, evolui e se modifica ao longo do processo em que vai assimilando novos 

conhecimentos, pois “a doutrina tradicional de uma razão absoluta e imutável é apenas uma 

filosofia. É uma filosofia caduca” (BACHELARD, 2009a, p. 125). Então, “[...] Se 

soubéssemos, a propósito da psicologia do espírito científico, colocar-nos precisamente na 

fronteira do conhecimento científico, veríamos que é de uma verdadeira síntese das 

contradições metafísicas que se ocupa a ciência contemporânea [...]” (BACHELARD, 2000, p.  

13), ou seja, de uma verdadeira síntese que coloca o papel da razão e da técnica para a 

construção do pensamento científico contemporâneo. 

Essa crítica ao racionalismo e ao realismo ingênuo perpassa toda a obra epistemológica 

de Gaston Bachelard ao defender a superação desta polaridade epistemológica que está na base 

das filosofias tradicionais. Para este aspecto, é importante refletir sobre o que diz o próprio 

autor: 

 

[…] a polaridade epistemológica é para nós a prova de que cada uma das doutrinas 

filosóficas que esquematizamos pelos nomes de empirismo e racionalismo é o 

complemento efectivo da outra. Uma acaba a outra. Pensar cientificamente é colocar-

se no campo epistemológico intermediário entre teoria e prática, entre matemática e 

experiência. Conhecer cientificamente uma lei natural é conhecê-la simultaneamente 

como fenómeno e como número (BACHELARD, 2009a, p. 11-12). 

 

O novo espírito científico necessita dessa “bicerteza”, pois não tem mais como separar 

o real do racional e vice-versa, já que “pensar cientificamente” é “colocar-se no campo 

epistemológico entre teoria e prática”. As “filosofias do imobilismo”, situando-se em um dos 

polos, consideravam apenas um dos aspectos do conhecimento, isto é, a teoria ou a prática, 

como lembra Bulcão (2009). Para a autora, analisando este aspecto da epistemologia de 

Bachelard, a mobilidade que caracteriza a ciência atual se deve à existência desses dois aspectos 

que provocam a alternância de suas teorias na tentativa de se aproximarem cada vez mais da 

realidade. Assim sendo, outro aspecto importante se dirige sobre a evolução que a ciência vai 

passando ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais complexa e necessitando de um método 

que possa acompanhar seu dialetismo e complexidade. Trata-se agora de construir a própria 

realidade, por numerosas aproximações sobre o real e a partir de numerosos métodos que 
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possibilitem tal aproximação, posto que “um método excelente acaba por perder sua 

fecundidade se não se renova o seu objeto” (BACHELARD, 2000, p. 17).  

Há uma espécie de razão de novidade metodológica, que segundo Bachelard, traz a 

necessidade de expor as relações entre o método experimental e o racional, pois nenhum dos 

dois estaria totalmente seguro de manter seu valor, se não se mantiverem atentos à renovação 

do seu objeto.  Parece que a tarefa do epistemólogo na ciência contemporânea é de colocar-se 

bem na encruzilhada dos caminhos, “[...] entre o realismo e o racionalismo. É aí que ele pode 

colher o novo dinamismo destas filosofias contrárias, o duplo movimento pelo qual a ciência 

simplifica o real e complica a razão. O trajeto que vai da realidade explicada ao pensamento 

aplicado é então encurtado [...]” (BACHELARD, 2000, p. 17). 

Trata-se então de uma filosofia não usual nas filosofias tradicionais, trata-se de um 

realismo técnico. Bachelard adere a um “realismo constituído de razão realizada, de razão 

experimentada” (BACHELARD, 2000, p. 14). Para ele, o racionalismo aplicado é a filosofia 

do novo espírito científico porque não se permite envolver-se em uma verdade imutável, busca 

sempre uma verdade aproximada. Por conseguinte, “o sentido do vetor epistemológico nos 

parece bem claro. Ele vai seguramente do racional ao real e de nenhum modo ao contrário, da 

realidade ao geral como o professavam todos os filósofos, desde Aristóteles até Bacon” 

(BACHELARD, 2000, p. 13). No racionalismo, aplicado a razão, se abre e se modifica à medida 

que transforma e materializa instrumentos técnicos, concretizando as teorias. O racionalismo 

aplicado é uma filosofia que não só admite o diálogo com a experiência, mas que pratica esta 

ação. “[...] É preciso compreender a reciprocidade das dialéticas que vão, interminavelmente, 

do espírito às coisas e das coisas ao espírito” (BACHELARD, 1977, p. 8).  

Bachelard investe como exemplo dessa nova realidade na microfísica da ciência 

contemporânea, “a Física que chega com mensagens de um mundo desconhecido” 

(BACHELARD, 2008b, p. 12). Segundo ele, ela “determina uma mentalidade abstrato-

concreta como notável síntese” (BACHELARD, 1977, p. 7). Afirma mesmo que a Física tem 

dois polos filosóficos, que se matematiza, ao passo que também experimenta. Resumindo, ela 

se constitui perfeitamente como uma consciência teórico-experimental. Essa bicerteza, como 

salienta Bachelard, é integrante da física contemporânea, logo, pode-se tanto fazer experiências 

como pode-se fazer matemáticas, mas, se faltar um dos termos, não se participa da atividade da 

Ciência Física contemporânea (BACHELARD, 1977, p. 10). 

Bachelard fala, então, de uma ciência que rompeu com a linguagem do cotidiano, aquela 

que “aparecia como um conhecimento homogêneo”, isto é, com uma ciência baseada na 

experiência comum, em uma razão universal e estável e como a ciência do nosso próprio 
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mundo, já que ainda no final do século XIX, segundo o autor, “se acreditava no caráter 

empiricamente unificado do nosso conhecimento do real” (BACHELARD, 2008b, p. 11). 

Bachelard, em 1932, diz que é essa ciência para filósofos que ainda ensinamos a nossos filhos. 

“É a ciência experimental dos decretos ministeriais: pese, meça, conte; desconfie do abstrato, 

da regra; dirija a mente dos jovens para o concreto, para o fato. Ver para compreender é o ideal 

dessa estranha pedagogia” (BACHELARD, 2008b, p. 12).  

Azar, afirma Bachelard, se o pensamento vai assim, do fenômeno mal observado à 

experiência mal feita, ou mesmo, se a ligação epistemológica estabelecida dessa forma vai do 

pré-lógico da observação imediata à sua verificação sempre infalível pela experiência comum, 

em vez de ir “do programa racional de pesquisa ao isolamento e à definição experimental do 

fato científico, sempre factício, delicado e oculto” (BACHELARD, 2008b, p. 12). 

Então Bachelard (2008b, p. 12) salienta: “mas eis que chega a Física contemporânea 

com mensagens de um mundo desconhecido. Mensagens redigidas em ‘hieróglifos’, segundo a 

expressão de Walter Ritz”. E é, ao tentar decifrá-las, que se percebe que “os sinais 

desconhecidos se interpretam mal no plano de nossos hábitos psicológicos”. É a ciência do 

infinitamente pequeno, que não mais designa nossas coisas, que provoca uma total reviravolta 

na sintaxe dos princípios realistas. Bachelard está falando de uma ciência que tem como base 

uma realidade construída no plano matemático e reencontrada pela experiência, e não tendo a 

matemática como um simples meio de expressão, pois “[...] já não se trata de, como se 

costumava repetir no século XIX, traduzir em linguagem matemática os fatos trazidos pela 

experiência”. Segundo o autor, “Trata-se, ao contrário, de expressar na linguagem da 

experiência comum uma realidade profunda que tem um sentido matemático antes de ter 

portanto um significado fenomenal [...]” (BACHELARD, 2008b, p. 16). Nesta nova realidade, 

que não é a realidade usual, “a experiência científica é assim uma razão confirmada 

(BACHELARD, 2000, p. 14), implicando, deste modo, numa reviravolta na epistemologia 

contemporânea. 

Esta Física, que comporta mensagens de um mundo desconhecido, é a microfísica, que 

desindividualiza fisicamente o real, indo até as profundezas da física infinitesimal, 

representando, para Bachelard, desde os seus primeiros trabalhos, a característica da ciência 

contemporânea: “[...] o cientista dará mais importância à organização racional de suas 

experiências à medida que aumentar o grau de precisão delas. Uma medida exata é sempre uma 

medida complexa: logo, é uma experiência organizada racionalmente […]” (BACHELARD, 

2008b, p. 13). Para o autor, é em termos de relação que devemos designar a substância do 

infinitamente pequeno, já que, no mundo da microfísica, o “único” perde suas qualidades 
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substanciais, pois não será isolando um corpúsculo, por exemplo, que aumentaremos o 

conhecimento desse objeto ultramicroscópico. “[...] Considerado em seu papel físico, ele é, para 

o conhecimento empírico, mais um meio de análise do que um objeto” (BACHELARD, 2008b, 

p. 12-13).  

Portanto, os objetos são, agora, resultado de um projeto. A ciência contemporânea se 

fundamenta na criação de projetos. Essa noção de corpúsculo exemplifica, segundo Bachelard, 

a novidade trazida pela ciência contemporânea que é a de construir seus próprios objetos. Esta 

nova compreensão sobre a perda da individualidade no objeto elementar da nova física é 

acentuada por Marcel Boll, citado por Bachelard (2000, p. 114), quando diz que “é preciso 

renunciar a noção de objeto, de coisa, pelo menos num estudo do mundo atômico”. 

Por isso que, na ciência contemporânea, que chega até ao infinitamente pequeno, a 

realidade experimental é comandada por um pensamento engajado em criar objetos de 

pensamento. A ciência contemporânea inverteu o sentido da perspectiva epistemológica:  

 

[...] Agora os objetos é que são representados por metáforas, e é sua organização que 

representa a realidade. Ou seja, o que agora é hipotético é nosso fenômeno; porque 

nossa apreensão imediata do real só funciona como um dado confuso, provisório, 

convencional, e essa apreensão fenomenológica precisa ser arrolada e classificada. A 

reflexão é que vai dar sentido ao fenômeno inicial, sugerindo uma sequência orgânica 

de pesquisas, uma perspectiva racional de experiências (BACHELARD, 2008b, p. 13-

14). 

 

Agora, trabalha-se sobre o real a partir de uma reflexão sobre o fenômeno inicial 

sugerindo, conforme indica Bachelard, uma perspectiva racional da experiência. Por isso, 

Bachelard (2008b, p. 14) diz que: “o conhecimento científico é sempre a reforma de uma 

ilusão”, porque não podemos mais designar a realidade por mera descrição, não podemos basear 

o método de pesquisa em uma observação desinteressada pela reflexão desta experiência. Trata-

se, por conseguinte, de uma fenomenologia do trabalho, segundo Bachelard, no sentido de 

trabalhar sobre a coordenação de uma realidade numênica, por exemplo, considerando que o 

fenômeno “[...] são objeto de um pensamento coordenado antes de ser objeto de uma verificação 

experimental” (BACHELARD, 2008b, p. 14).  

Assim, “o problema filosófico da verificação das teorias então se modifica. A exigência 

empirista que reduz tudo à experiência, exigência ainda tão nítida no século XIX, perdeu a 

primazia. A força da descoberta passou quase integralmente para a teoria matemática” 

(BACHELARD, 2008b, p. 14). Antes, Bachelard considera, citando uma frase de um autor 

chamado Valéry, que, na filosofia geral da experiência em física, era preciso reduzir o que se 

vê àquilo que se vê. Porém, hoje, segundo Bachelard (2008b, p. 15), para traduzir 

verdadeiramente a tarefa da microfísica “[...] é preciso reduzir o que não se vê àquilo que não 
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se vê, passando pela experiência visível. Nossa intuição intelectual prevalece agora sobre a 

intuição sensível [...]” 

É a fórmula matemática que antes era tida apenas como um meio de expressão que fará 

coordenar e garantir que mesmo os fenômenos de ordem de grandeza tão pequena não passem 

mais despercebidos e perdidos nas margens da imprecisão experimental, garantindo que as 

variações experimentais que podem ter pouca importância prática passem, agora, a ser 

suscetíveis de revelar variabilidades muito esclarecedoras (BACHELARD, 2008b). Bachelard 

articula então que “acredita-se que o fenômeno não demonstra nada, ou que demonstra mal, 

enquanto ele não for sensibilizado matematicamente, enquanto os reativos matemáticos não lhe 

tiverem revelado todos os aspectos” (BACHELARD, 2008b p. 15-16). 

Essa é a dinâmica de produção do conhecimento científico contemporâneo, que é 

manifestada a todo instante pela transformação da natureza e dos objetos construídos pela 

fenomenotécnica. Os fenômenos são instrumentalizados por uma consciência efetiva sobre 

estes objetos, que são constantemente inventados e retificados. Propendem “[...] sempre a uma 

realização efetiva do noumeno. A verdadeira fenomenologia científica é, pois, essencialmente 

uma fenomenotécnica. Ela reforça o que transparece sob o que aparece. Ela se instrui pelo que 

constrói” (BACHELARD, 2000, p. 19). O objeto científico é construído por meio de 

elaborações teórico-experimentais, sendo o noumeno fruto e sinônimo dessa construção. A 

física contemporânea é testemunha de que, na ciência, tudo se constrói a partir de uma 

consciência técnica de realização.  

A partir disso, Bachelard concebe a ideia de uma realidade plural e que se constitui por 

objetos de pensamentos, levando-o a assinalar para a revolução epistemológica aduzida pela 

microfísica, que induz com isso “[...] substituir a fenomenologia por uma numenologia, isto é, 

por uma organização de objetos de pensamento. Os objetos de pensamento tornam-se, por 

consequência, objetos de experiências técnicas, num puro artificialismo da experiência […]”. 

(BACHELARD, 2013, p. 67, grifos do autor). Assim sendo, essa realidade da Física matemática 

contemporânea corresponde, para Bachelard, “[...] a uma numenologia bem diferente da 

fenomenografia na qual o empirismo científico pretende se isolar. Essa numenologia esclarece 

uma fenomenotécnica pela qual os fenômenos novos são não apenas encontrados, mas 

inventados, integralmente construídos” (BACHELARD, 2008b, p. 17, grifos nossos). 

A partir disso, é apresentando a noção de corpúsculo, que Bachelard visa evidenciar a 

revolução que esta noção trouxe para o campo da microfísica, conferindo aos objetos uma 

fenomenotecnia, uma consciência técnica de realização. Logo, “[...] deve-se conferir bem à 

equação que comanda os dois cantões da fenomenotécnica o valor de um nômeno. No caso, 
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pensa-se antes de realizar, para realizar. O nômeno é um objeto de pensamento como o 

fenômeno é um objeto de percepção [...]” (BACHELARD, 1977, p. 195). O nômeno é produto 

da dialetização entre teoria e técnica. Os corpúsculos são fenômenos técnicos, fabricados por 

uma consciência de fenomenotécnicos, unidos pela razão e experiência na construção de uma 

realidade inteiramente nova. Não se trata, porém, de um racionalismo condizente com uma 

consciência isolada do sujeito, muito menos de um materialismo técnico como sinônimo de um 

realismo filosófico ingênuo. Trata-se, contudo, da ciência contemporânea trabalhando 

fundamentada tanto numa experiência refletida como também numa invenção racional 

(BACHELARD, 1977).  

Dessa forma, Bachelard assevera que “os corpúsculos são produtos do século XX”, 

evidenciando que a ciência contemporânea mudou de cultura espiritual, transcendeu o espírito 

científico anterior por meio de retificações. Para ele, tudo se dá no sentido coerente de comando 

que o racionalismo aplicado propicia. A fenomenotécnica é uma prova de que os fenômenos 

antes de serem criados são pensados teoricamente e materializados por meio de instrumentos 

fabricados para comprovarem determinada teoria. Por isso, é que o materialismo técnico e o 

racionalismo aplicado se dialetizam para construírem a realidade da ciência contemporânea: a 

realidade fenomênica. Logo, “[...] admitindo-se que o pensamento cientifico evolui por 

reorganizações de suas bases, e que essas reorganizações se fazem a partir de processos 

racionais e experiências técnicas, torna-se importante elaborar uma teoria dos instrumentos 

técnicos [...]”. Além disso, “[...] na produção dos conceitos, é necessário estar atento às 

condições de sua aplicação e que os problemas de montagem de aparelhos devem se apoiar nas 

soluções teóricas, temos que reconhecer a estreita ligação entre racionalismo aplicado e 

materialismo técnico” (BULCÃO, 2009, p. 119-120-121). Contudo, a ciência e seus inúmeros 

instrumentos de trabalho são dependentes de uma teoria que a precede, bem como de uma 

técnica subsequente que propicie a sua reificação. 

Bachelard defende a existência de um “real científico”, pois, para ele, o conhecimento 

científico se transforma e se deforma na medida em que é fruto de sucessivas aproximações do 

real, a partir dos dois polos filosóficos. Assim, “[...] é preciso que o fenômeno seja escolhido, 

filtrado, depurado, vazado no molde dos instrumentos, produzido no plano dos instrumentos. 

Ora, os instrumentos não são senão teorias materializadas. Deles saem fenômenos que trazem 

por todos os lados a marca teórica” (BACHELARD, 2000, p. 19). 

Um exemplo assaz importante acerca dessa dialética, que permeia o racionalismo 

aplicado e o materialismo técnico e que também representa firmemente essa realidade 

fenomênica da ciência contemporânea, pode ser retirado da Física ou, mais precisamente, da 



48 

 

microfísica, são os chamados “aceleradores de partículas”. Esses aparelhos carregam consigo 

as marcas teóricas tanto na fabricação dos fenômenos em si (racionalismo aplicado) como na 

própria montagem dos aparelhos de medida (materialismo técnico ou instruído), funcionando 

como um exemplo bastante claro do que Bachelard está falando sobre a realidade microfísica 

tão latente na ciência contemporânea, uma vez que a fabricação dos seus fenômenos é 

transpassada por uma consciência fenomenotécnica. 

Como o nome já diz, os aceleradores têm a função de acelerar partículas com cargas 

elétricas para que os pesquisadores possam criar artificialmente as condições nas quais essas 

partículas manifestem uma grande concentração de energia. Partículas atingem grandes 

velocidades (próximas à velocidade da luz) nos anéis do acelerador (em rotação contrária uma 

da outra dentro de cada anel do acelerador, eventualmente), onde ocorre o choque dessas 

partículas (prótons, por exemplo), no momento exato, produzindo outros componentes 

(partículas novas), que são estudados na interação com a matéria em redor. Efetivamente, 

produz-se novos fenômenos por meio de uma consciência fenomenotécnica, unidos por uma 

consciência técnica de realização. Os instrumentos (aceleradores) produzirão novos fenômenos 

científicos, literalmente. Por isso que, “um instrumento, na ciência moderna, é 

verdadeiramente um teorema reificado [...]” (BACHELARD, 2013, p. 167, grifos do autor), 

delicados e potentes ao mesmo tempo. 

Os prótons, no caso, são orientados à direção contrária um do outro para que ocorra o 

choque entre ambos, produzindo, assim, novas partículas. Num acelerador de partículas, eles 

são produtos do homem, por meio de uma consciência técnica de realização. A ciência 

contemporânea é aguçada por uma consciência que implica na dialetização das bases teórico-

técnica. Essa dinâmica é a característica da ciência contemporânea para Bachelard.  

O maior acelerador de partículas existente atualmente é o LHC 14  (Large Hadron 

Collider), ou o Grande Colisor de Hádrons, que entrou em funcionamento em 2008 na cidade 

de Genebra, na Suíça. Ele fica a uns 100 m abaixo da superfície e com uma circunferência 

chegando a casa de impressionantes 26,7 km e 7 cm de diâmetro. Foram necessários 20 anos 

para sua construção, milhares de cientistas envolvidos nesse projeto e 10 bilhões de dólares em 

investimento. A construção de um instrumento de medida deste porte deve ser precisa e 

preocupar-se em não deixar de lado as precauções técnicas que precisam estar latentes na 
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 Um novo acelerador de partículas, com o dobro do LHC possivelmente será construído na China, é o CEPC 

(Colisor Elétron-Pósitron Circular), com anel de 50 km a 100 km de circunferência em um túnel, ficará pronto em 

2025, diz Wang Yifang, diretor do Instituto de Física e Altas Energias, em entrevista ao jornal China Daily (fonte: 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/10/acelerador-de-particulas-chines-maior-que-o-dobro-do-lhc-

saira-em-2025.html). Acessado em 03/10/2017. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/10/acelerador-de-particulas-chines-maior-que-o-dobro-do-lhc-saira-em-2025.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/10/acelerador-de-particulas-chines-maior-que-o-dobro-do-lhc-saira-em-2025.html
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montagem desses aparelhos. Os instrumentos de medida, conforme vão sendo afinados, seus 

produtos científicos também irão tornando-se muito mais definidos. E, assim, “o conhecimento 

torna-se objetivo na proporção em que se torna instrumental” (BACHELARD, 2013, p. 170).  

Por trás disso tudo, reforça-se a ideia de que a ciência está permeada por fatores externos 

que influenciam em sua estrutura e dinâmica, tais como: a política, a economia, a própria 

sociedade, a cultura, mobilizando, na construção de um empreendimento dessa magnitude, não 

somente vários anos de pesquisa científica, mas também investimentos gigantescos e interesses 

político-econômicos, além dos interesses puramente científicos. Bachelard não se preocupou 

em direcionar seu olhar para essas questões tão importantes, que, de certa forma, acabam por 

influenciar as pesquisas científicas e, por conseguinte, o desenvolvimento da ciência. Seu olhar 

é mais voltado para fatores internos do que externos. 

Podemos, todavia, observar que, dissemelhante às filosofias tradicionais, que ainda 

buscavam na ciência a chave para todos os problemas da humanidade e a colocavam em um 

sumo pedestal, a epistemologia bachelardiana concebe uma ciência em evolução permanente; 

passiva de erros; de ser incoerente e incompleta em determinados momentos e que precisa 

constantemente regionalizar-se para buscar a produção de novos fenômenos. Podemos entender 

que a ciência, na visão bachelardiana, volta seus olhos para o seu desenvolver histórico, 

enveredando por um novo caminho: o de se construir desconstruindo-se; de se formar 

deformando-se. Apesar disso, falta em Bachelard, a nosso ver, uma análise mais profunda 

acerca da relação ciência-sociedade em uma perspectiva mais externa do que interna. 

Entretanto, a partir do que dissertamos até o momento sobre o racionalismo aplicado, 

poderiam nos objetar o seguinte: Bachelard critica o racionalismo tradicional, que conserva 

uma estrutura invariável e parte sempre dos mesmos princípios? Ou o realismo, que acredita 

que a realidade é um repositório de conhecimentos já preparados, cabendo ao homem a tarefa 

de decifrar a sua invariabilidade? Não se trata de endossar uma crítica a uma destas filosofias 

especificamente, tentando provar, por exemplo, que o empirismo é uma filosofia inútil. O que 

Bachelard critica é o fato dessas filosofias focalizarem-se num dos polos do conhecimento (ou 

empírico ou racional), pois a produção do conhecimento científico, como observamos, se dá na 

perspectiva da união do viés epistemológico racional e técnico na visão deste autor. 

Bachelard assinala, portanto, para um dos aspectos essenciais de toda sua epistemologia: 

a dissidência entre o racional e o técnico nas filosofias tradicionais é superada no novo espírito 

científico, apregoando que a polaridade epistemológica não pode ser compreendida como um 

dualismo, mas que ambas as filosofias (empirismo e racionalismo) é o complemento efetivo 

uma da outra. Como o pensamento científico contemporâneo é plenamente realizável, ou seja, 
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é fruto da fenomenotécnica, a ciência contemporânea se constrói empregando constantemente 

a união entre o abstrato e o concreto. O real agora só passa a ter sentido e validade se estiver 

entrelaçado por uma consciência reflexiva superior, que o torne dialético e possa dar o vetor 

epistemológico sempre na direção da construção. A razão torna-se aplicada, o materialismo 

torna-se instruído. O racionalismo aplicado de Gaston Bachelard ganha, aí, todo o seu sentido, 

uma vez que “[...] para a filosofia científica, não há nem realismo nem racionalismo absolutos 

e que não é preciso partir de uma atitude filosófica geral para julgar o pensamento científico 

[...]” (BACHELARD, 2000, p. 12). 

Quando Bachelard sai em defesa de ir do racional para o real, é porque, na ciência 

contemporânea, os objetos científicos passam a ser construídos por meio de uma consciência 

técnica de realização, ou seja, incidem de um racionalismo aplicado e de um materialismo 

técnico, que retifica e transforma a realidade, dando-lhe precisamente a caraterística humana 

do racionalismo (BACHELARD, 1977). Além do mais, sua defesa de conceber tanto o trabalho 

da razão como da experiência não significa dizer que esse engendre uma ciência plural e 

desordenada, ou mesmo que esta alternância do real e do racional signifique uma amálgama de 

teorias e de experiências que contribuísse na desorganização da produção do conhecimento 

científico, mas que o novo espírito científico é cada vez mais exigente de uma mentalidade 

abstrato-concreta para melhor informar os seus fenômenos, pois a complexidade que se tornou 

a ciência contemporânea não comporta mais esta separação. 

 

1.4 Os Racionalismos Regionais e o Racionalismo Integrante 

 

Discutimos neste tópico o tema do racionalismo regional que está presente na 

epistemologia de Bachelard. Esse tema reflete, nas discussões sobre a unidade dos saberes 

científicos, que há muito tempo ocupa lugar privilegiado nos debates sobre o conhecimento. 

Essa busca por uma unidade do saber na ciência clássica era matéria de destaque, e o objetivo 

a ser alcançado. A unidade dos saberes e uma perfeita representação dos fenômenos naturais 

era o principal objetivo da ciência clássica. Bachelard, porém, discute que a ciência, 

principalmente a partir das revoluções da virada do século XX em diante, se caracterizou por 

romper com essa visão de unidade dos saberes, tão latente na ciência clássica que, por sua vez, 

tentava formar uma perfeita imagem do real. A dispersão epistemológica, como destaca Ternes 

(2008), torna-se uma questão de pensamento e não um simples acidente. Assim, para Ternes 

(2008), a temática das especializações é questão privilegiada na filosofia contemporânea. A 

partir disso, as colocações de Bachelard sugerem que para progredirem os vários setores da 
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ciência necessitaram especializar-se para melhor informar o seu fenômeno, todavia, sem perder 

a coerência com os outros campos do conhecimento, que necessitam manter a consciência de 

limite de seu campo do saber e a proximidade com os outros discursos. Esta tarefa de buscar a 

proximidade com os outros racionalismos regionais, compete ao que Bachelard define de 

racionalismo integrante, que busca fazer os diversos racionalismos dialogarem, e buscarem 

uma maior coerência com os outros discursos especialistas.  

Concordando com Bachelard, que a ciência se constrói ao longo de um processo de 

constituição e desenvolvimento histórico, em que os discursos científicos, para progredirem, 

precisam em cada regionalidade especializarem-se para construírem em profundidade seus 

objetos, entendemos que a especialização das regiões científicas não é sinônimo de 

fragmentação, mesmo compreendendo que as especializações aceleradas, a partir do século 

XIX, provocaram, em certa medida, a fragmentação do conhecimento, repartindo os setores de 

estudo em diversas regionalidades. Porém, “[...] a ciência contemporânea se afirma justamente 

no momento em que consolida campos de apoditicidade, regionalidades de investigação [...]” 

(SILVA, 2003, p. 100), conditio sine qua non para o seu desenvolvimento, na medida em que 

os diversos setores regionais admitem sair do seu casulo epistemológico e procuram a 

comunicação e a troca de conhecimentos com as outras áreas, proporcionando o transcender de 

suas bases epistemológicas.  

A reflexão que Bachelard faz a respeito da fragmentação e especialização dos discursos 

científicos nos flexiona quase que instantaneamente a pensar na fragmentação do conhecimento 

que se reflete no campo da educação tão em voga atualmente (discutiremos essa possível 

relação a partir dos questionamentos de Bachelard no segundo capítulo). Entretanto, 

salientamos que essas discussões estão em campos distintos, pois a relação que fazemos (no 

segundo capítulo desta dissertação) parte da sua discussão acerca da fragmentação da ciência 

em meio aos vários discursos científicos que caminharam para especializações cada vez 

maiores ao longo do tempo, não tendo sido seu objeto de estudo as implicações dessas 

especializações na fragmentação do conhecimento escolar. Apesar disso, nos aponta um 

caminho para, quem sabe, refletir sobre tais questões. Tentamos esboçar tal esforço no capítulo 

seguinte.  

As variadas formas de organização da ciência, em seus inúmeros campos do saber e 

regionalidades distintas, a saber, o debate entre a unidade versus a especialização de seus 

discursos científicos, são observações levantadas  por Bachelard desde os primórdios de sua 

epistemologia, uma vez que, já em o Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado de 1928, o 

autor já assinala para a questão da fragmentação do conhecimento dizendo: “[...] que o 
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pensamento procure o diverso ou busque a unidade, são atitudes gerais que nada têm a ver com 

as condições de sua ação. O ato de conhecer deve ser percebido em estado nascente; pois só aí 

tem sentido real. Confirmado, torna-se um mecanismo como outro qualquer (BACHELARD, 

2004, p. 28). Por isso que  

 

em seu primeiro movimento, ele é uma descoberta cheia de incerteza e de dúvida. Sua 

raiz é o juízo que duvida; seu êxito, um acaso verificado. Que ninguém hesite em 

considerar o conhecimento em sua fragmentação nem em colocar-se de certa forma 

na fronteira do desconhecido, nos postos avançados, para relatar todas essas pequenas 

refregas que compõem as grandes batalhas e que, mais tarde, com maior ou menor 

exatidão, serão resumidas nos planos dos teóricos (BACHELARD, 2004, p. 28-29) 

 

 Essas narrativas que envolvem as regiões do racionalismo acompanham os escritos de 

Bachelard, sendo que, especificamente no capítulo VII de O Racionalismo Aplicado de 1949, 

ele se empenha em destacar mais especificamente esse discurso. É notório dentro de uma 

própria ciência existir subdivisões, que foram sendo criadas devido ao crescimento e 

alargamento de seus limites epistemológicos, como podemos observar as subdivisões da Física, 

por exemplo, em Física Mecânica (envolvendo a Cinemática, Hidrodinâmica etc.); a Física de 

partículas (que inclui a Física Subatômica); a Física Molecular etc. Bachelard começa, então, o 

capítulo VII de O Racionalismo Aplicado objetando o seguinte: 

 

Será sadia a ideia de determinar regiões distintas na organização racional do saber? 

Não terá contra si a tradição filosófica do racionalismo apaixonado pela total unidade? 

E – objeção mais grave – a ideia de regionalizar o racionalismo não irá contra todos 

os esforços da epistemologia contemporânea para fundamentar a ciência, para 

encontrar o fundamento de toda ciência? (BACHELARD, 1977, p. 140). 

 

Estes questionamentos feitos por ele levam em consideração, por um lado, o caráter de 

unidade e representação fiel dos fenômenos naturais presentes na ciência clássica que buscava 

a total unidade como um princípio indivisível de sua constituição, vendo, desta maneira, a 

especialização como sinônimo de fragmentação. Por outro lado, Bachelard propunha o declínio, 

como observamos, de uma ciência que se constitui em definitivo, mas, compreende-a em um 

estado de mobilização permanente, de construção e retificação. Na ciência que se desenvolveu 

a partir do século XIX, especializar tornou-se quase uma exigência epistemológica, na medida 

em que os variados campos científicos tornaram-se tão especializados que não conseguimos 

mais enxergar o desenvolvimento da ciência no sentido de se buscar uma unidade anterior à 

produção dos objetos do conhecimento, vendo-os já constituídos na natureza.  

É assim que a ciência clássica, para Ternes (2008, p. 184), “[...] podia, era obrigada, 

mesmo, a postular a unidade do objeto. É que existiam as condições para tal: uma natureza 

previamente dada. Uma ordem natural sem fissuras. Quando essa garantia desaparece, no final 
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do século XVIII, resta um só caminho: inventar os objetos [...]”. Inventar os objetos faz parte 

da ciência contemporânea, que passa não mais a obtê-los naturalmente no real, como na ciência 

clássica, mas construí-los pela fenomenotécnica. Portanto, os fenômenos passam a ser 

elaborados e reelaborados a todo o momento. A ciência é quem dita as regras da produção, e 

não mais a Natureza. É então que “[...] o fenômeno construído não é nunca o mesmo. Unidade, 

hoje, é despropósito, é anacronismo” (TERNES, 2008, p. 184). 

A busca por uma unidade a priori e perfeita dos fenômenos torna-se sem sentido em 

uma ciência que passou a construir a sua própria realidade, os seus próprios objetos, aliada a 

retificação que é intrínseca deste processo de construção, exigindo da ciência uma postura 

sempre na busca de se aproximar do real, e não o reproduzir.  A ciência que se desenvolveu a 

partir do século XIX é, portanto, diferente, em termos de organização, da ciência clássica, que 

buscava se adequar a realidade natural. As especializações causaram um sintoma de 

desordenamento na constituição dessa ciência que já estava acostumada a ter uma base sólida 

de sustentação, pois, a sua função era representar a ordenação dos seus fenômenos com perfeita 

sintonia àquela realidade dos atributos naturais. Daí, essa busca por princípios unitários da 

ciência é questionada pelas especializações advindas das áreas específicas da ciência, ou seja, 

o racionalismo compartimentado “é o racionalismo que se aplica a um setor da experiência” 

(BACHELARD, 1977, p. 212).  

Com efeito, a ciência possui seus próprios racionalismos regionais que são partes da 

especialização de um racionalismo maior. Logo, apenas um racionalismo que buscasse o 

diálogo entre o real e o racional poderia buscar formas melhores de construir os seus objetos. 

Por isso é que o racionalismo aplicado é um racionalismo aberto, dinâmico, dialético, que 

constantemente busca dialetizar-se. Dialetizar-se, parece ser esse o caminho para se manter em 

um movimento processual e dinâmico. Para a ciência clássica, que busca uma natureza que 

comanda o homem, qualquer método para estudá-la seria suficiente para atingir o máximo de 

conhecimento, constituindo-se em um racionalismo a priori que seria válido para todas as 

experiências, justificando a busca por esta unidade, como salienta Bachelard.  

 

Deve-se ter em conta, não obstante, que o racionalismo, numa perspectiva 

razoavelmente imprecisa, aplica os seus princípios racionais à experiência comum 

[...]. Este racionalismo fixista formula as condições de um consenso dos homens de 

todos os países e de todos os tempos perante toda e qualquer experiência [...] 

(BACHELARD, 2013, p. 130-131). 
 

Racionalismo fixista e soluções solipsistas, porque parece buscar fundamentar-se em 

torno de algo idealista e dissonante com a perspectiva de construção que passou a mover a 

ciência a partir do século XIX. Em seu desenvolvimento, a ciência tornou-se tão complexa e 
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elaborada que qualquer modelo de universalidade contrariaria seu conjunto formativo, pois os 

conhecimentos tornaram-se múltiplos e diversos, trabalhados e construídos. Então, de acordo 

com Bachelard, na ciência contemporânea, o papel será invertido, a realidade passando a ser 

construída, a crença em uma unidade epistêmica passa a ser posta em prova, na medida em que 

os objetos do real são, agora, frutos da fenomenotécnica. A noção de objeto, construído em 

Bachelard, ganha então todo sentido ao promover a noção de uma ciência que se constrói por 

meio de sucessivos empreendimentos teórico-técnicos, tratando-se de um realismo técnico que, 

de acordo com ele, é característica acentuada da ciência contemporânea. Assim, a “[...] 

racionalidade teórica e técnica, como materialização da teoria, são parte integrante na 

construção do real científico” (SILVA, 2007, p. 95). 

Neste sentido, de construção pela união dos dois polos filosóficos, e pelo trabalho 

socializado dos trabalhadores da prova, tornou-se quase que instantânea a evolução dos setores 

regionalizados da ciência. As especializações crescentes preocuparam e vêm preocupando os 

defensores da unidade da ciência, que argumentam no sentido de que as especializações dos 

campos científicos se tornaram adeptas da fragmentação. A especialização é apontada por 

Koyré, de acordo com Silva (2007, p. 81), como o “preço pago pelas sociedades modernas pelo 

progresso, pela abundância de materiais e pelo enriquecimento dos conhecimentos humanos”. 

Neste sentido, 

 

Uma vez que fragmentamos o racionalismo para melhor associá-lo à matéria que ele 

informa, aos fenômenos que ele rege, à fenomenotécnica que ele fundamenta, somos 

levados a levantar o problema filosófico da relação de um racionalismo geral com os 

diversos racionalismos regionais (BACHELARD, 1977, p. 153). 

 

 Bachelard pontua que existem duas maneiras de se fazer isto. Uma que ele afirma não 

ser a sua posição, a de que existe um racionalismo a priori que vale para definir ou redefinir 

todo e qualquer tipo de experiências, ou seja, “[...] constitui-se, assim, um racionalismo em 

retirada sobre a experiência, um racionalismo mínimo com o qual avocamos o direito paradoxal 

de atingir uma experiência do universo [...]” (BACHELARD, 1977, p. 153 grifos do autor). De 

certo modo, as críticas atribuídas por ele a esse modo de ver os variados ramos da ciência seria, 

por conta dessa ciência, apoiada ainda num real aparente, fundamentar-se na crença de uma 

unidade como princípio sempre desejado e a priori. A experiência deve informar tudo e a todos, 

quanto mais simples for tal experiência, mas bem informado e amplo será o domínio deste 

campo, como ressalta o autor.  

O racionalismo especializado, para melhor informar o fenômeno que ele estuda com 

intensidade e que fica a cargo apenas de suas experiências, não intensifica o relacionamento 
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com os demais setores regionais, promovendo o estancamento do desenvolver dos seus próprios 

fenômenos, pois fica restrito à sua própria regionalidade. Fica preso, com isso, a interesses 

imediatos e, por mais que essa experiência designe as suas regiões, ela aparecerá sempre como 

provisória, mesmo que essa designação seja aprofundada pela pesquisa científica 

(BACHELARD, 1977, p. 146). Por isso, “[...] toda experiência primeira deve ser inicialmente 

transposta para um domínio de racionalidade e, em seguida, reposta como elemento de uma 

técnica realista” (BACHELARD, 1977, p. 146). Ver-se, então, o racionalismo aplicado 

trabalhar mais uma vez na interseção razão-técnica na construção de regiões distintas da 

ciência. 

Entretanto, Bachelard afirma que há possibilidade de ultrapassar este nível de 

consciência limitada, ou inoperante na ciência contemporânea, que conserva a adoção de 

aplicação dos princípios do racionalismo à experiência vulgar, que vai ao realismo não 

estudado, e que “formula as condições de um consenso dos homens de todos os países e de 

todos os tempos diante de qualquer que seja a experiência” (BACHELARD, 1977, p. 155). O 

racionalismo geral é quem proporcionará a posse dos demais racionalismos regionais, a quem 

Bachelard denomina de racionalismo integral ou integrante, o nome não importa 

(BACHELARD, 1977). Esta é a postura adquirida para se conseguir uma integração entre as 

regiões racionais da ciência que se especializam entre si. Nesse sentido, Bachelard preconiza 

que: 

 

Esse racionalismo integral ou integrante deveria ser instituído a posteriori, depois de 

estudados os racionalismos regionais diversos tão organizados quanto possível, 

contemporâneos do relacionamento dos fenômenos que obedecem a tipos de 

experiência bem definidos. Seguindo essa via, somos levados a considerar consensos 

limitados à sociedade sábia dos consensos altamente especializados [...] 

(BACHELARD, 1977, p. 155).  

 

O racionalismo integrante tem o caráter de tomar a posse dos demais racionalismos 

regionais para fazer transgredir os seus fenômenos que obedecem ao seu tipo de experiências. 

É ele que comporta a multiplicidade de cada regionalidade do saber e os tornam parte integrante 

da sua experiência altamente especializada, resguardando a autonomia de cada regionalidade. 

No racionalismo regional, organizados e trabalhados em experiências bem definidas, os 

fenômenos são construídos em tamanha complexidade que proporcionam o desenvolver do 

racionalismo integrante, caudatário da evolução destes racionalismos regionais. O racionalismo 

integrante tem para Bachelard o poder de colocar em diálogo e confluência os vários setores 

regionais, promove a integração, a comunhão e, consequentemente, a atualização de seus 

campos de saber, uma vez que não ficam restritos apenas aos seus próprios domínios. O que irá 
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determinar isso é a socialização e o consenso da cidade científica. Ela é o lócus onde estes 

racionalismos regionais irão entrar em debate, trocar experiências e conhecimentos, 

proporcionando a integração dos seus campos de saberes. Do contrário, a fragmentação do 

conhecimento será levada ao extremo se faltar a comunicação e a integração das regionalidades 

dos discursos científicos. Segundo Bachelard, apesar de cada racionalismo regionalizado 

comportar especificidades próprias aos seus domínios de base, como um método, objeto e 

apoditicidade, é o racionalismo integrante que coordena as suas ações de forma dialética e por 

meio da linguagem matemática. 

Porém, Bachelard alerta que há quem objete que “[...] uma comunidade sábia continua 

sendo uma comunidade humana e que não modificamos o problema metafísico ao especializar 

as organizações racionais socializadas numa comunidade douta [...]” (BACHELARD, 1977, p. 

155). Mas, para ele, essa objeção não procede, pois, existem várias comunidades, como a dos 

físicos, dos químicos etc., e que seus pensamentos têm garantias apodíticas, além destes núcleos 

de apoditicidades serem garantias de que estas ciências se fazem a partir da emergência da 

cultura, pois, segundo ele, a própria cultura é um acesso a uma emergência. No domínio 

estritamente científico, o acesso à emergência dessa cultura é constituído no domínio do social 

(BACHELARD, 1977).  

Nos domínios apodíticos, a ciência contemporânea se tornou tão especializada que na 

autoridade de cada campo científico existem essas diferentes regionalidades, nas quais um 

físico pode falar sobre algo que outro físico não tem força apodítica sobre aquele elemento 

informativo. Então, apenas a posteriori, depois de estudados os vários racionalismos regionais 

é que consideraríamos o que Bachelard defende como um “consenso limitado à sociedade sábia 

dos consensos altamente especializados” (BACHELARD, 1977, p. 155). Isso é o reflexo das 

especializações dentro de cada racionalidade da ciência, na qual não somente se especializam 

a respeito das demais áreas da ciência, mas, dentro de seus próprios domínios apodíticos 

existem essas regionalidades, que se especializam frequentemente, garantido o aprofundamento 

de determinada área. Podemos citar o caso da Física, que se divide em diversos setores que 

estudam setores particulares da área, como a Mecânica (estuda os movimentos dos corpos); a 

Termodinâmica/Termologia (estuda os fenômenos relacionados com o calor e a temperatura); 

a Ótica (estuda os fenômenos da luz). Por isso mesmo que se trata de uma “eminente 

emergência da cultura”, já que, segundo Bachelard, só podemos julgá-la se aderirmos a ela. Diz 

ele que “[...] poderíamos fazer uma divertida brincadeira ao reunir as opiniões dos filósofos ou 

dos escritores que ‘julgaram’ a relatividade. Um cego falando de cores teria igual competência” 

(BACHELARD, 1977, p. 155). 
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É o que acontecia na ciência moderna quando os filósofos, especialmente, julgavam-se 

aptos a analisar e criticar a ciência, uma vez que seus objetos nem sempre eram colocados sobre 

equações matemáticas. Na ciência contemporânea, as regiões distintas do saber são expressas 

em linguagem matemática, necessitando de uma compreensão dos racionalismos regionais em 

um nível cada vez maior, pois suas especializações alcançam domínios que fogem à opinião 

dos filósofos, isto é, requerem um domínio discursivo muito restrito da física quântica e 

relativista, por exemplo. Para Bachelard, “o filósofo, especialista de generalidades, propôs-se a 

fazer as sínteses”; todavia, o cientista não está mais satisfeito com este tipo de trabalho dos 

filósofos e, por isso, “não pode aceitar como objetivo um pensamento que ele, pessoalmente 

não objetivou” (BACHELARD, 2016, p. 293).  Segundo o autor, o cientista se especializa, cada 

vez mais, sendo, a partir dessa especialidade, que ele quer e busca a síntese.   

O desenvolvimento dessas regionalidades em cada campo do saber provocou o 

surgimento de níveis de especialização das disciplinas na ciência contemporânea. Tanto que 

surgem, inclusive, novos arranjos disciplinares a partir da mistura de duas disciplinas já 

constituídas, as chamadas disciplinas de fronteira, como é o caso, por exemplo, da bioquímica, 

biofísica etc., conforme indica Pombo (2006). Ou, ainda, as chamadas interdisciplinas, que “[...] 

surgem do cruzamento de várias disciplinas científicas com o campo Industrial e 

organizacional, tais como as Relações Industriais e Organizacionais [...] Psicologia Industrial 

[...]” (POMBO, 2006, p. 211).  

Além disso, Pombo (2006) assinala para o surgimento das chamadas interciências, que 

seriam aquelas nascentes da constituição de variadas disciplinas das mais diversas áreas do 

conhecimento, por exemplo, a Ecologia, das Ciências Cognitivas ou das Ciências da 

Complexidade. As interciências, necessitando da contribuição de outra disciplina na busca pela 

resolução de um problema comum, procuram o relacionamento e a contribuição dessas 

disciplinas, pois sozinhas não conseguem resolver os problemas insurgidos em seu interior 

(THIESEN, 2008). Quanto mais complexo for o fenômeno maior será a exigência de um 

conhecimento e de um trabalho interdisciplinar. As interciências exigem dos seus cientistas o 

domínio, o mínimo possível de outras áreas além das suas, dado o nível de complexidade e 

abrangência que o conhecimento atinge em cada setor regional. Esta complexidade refletida 

nos inúmeros arranjos disciplinares que surgem das especializações na ciência contemporânea, 

apontado por Pombo (2006), é algo mais recente, pois tende a, cada vez mais, obter-se novas 

ciências a partir da união de duas ou mais disciplinas, que, para informar melhor o seu objeto 

de estudo, precisam, cada vez mais, especializar-se e dialogar com outros discursos científicos. 
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Contudo, essa premência de especialização tornou-se condição para o desenvolvimento 

da ciência, pois, na medida em que isso foi gerando domínios apodíticos cada vez mais 

crescentes, a caracterização da ciência é de um grande quebra-cabeça difícil de ser montado. 

Daí, surgem os defensores da volta por uma unidade que consiga repor uma ordem no saber, de 

devolver a unidade e a suposta coerência “perdida”, devido às inúmeras especializações. 

Entretanto, entendemos, assim, como Bachelard, que a especialização é a possibilitadora do 

desenvolvimento do conhecimento científico, pois, da forma que os racionalismos regionais se 

expandem em suas especialidades, promovem a construção de novos saberes, contribuindo 

definitivamente para o alargamento dos quadros do saber da ciência. Assim, “[...] é necessário 

fragmentar o racionalismo em regiões para melhor associá-lo à matéria que ele informa ou aos 

fenômenos que ele rege. Só uma cultura científica sólida, isto é, que tenha alcançado um grau 

de racionalização muito grande, pode ser especializada [...]” (BULCÃO, 2009, p. 118). 

Porém, tem que existir a consciência de que não se pode apenas especializar e 

desenvolver os racionalismos regionais. O racionalismo integrante deve, pois, procurar fazer os 

seus diversos racionalismos construírem uma estrutura coerente com o todo deste racionalismo 

maior. Para não perder a coerência, a interligação ou o relacionamento entre suas áreas que se 

especializam, promovendo a harmonia, a junção e não a fragmentação destes círculos 

especializados, o racionalismo integrante torna-se o possibilitador deste processo. Ele é, para 

Bachelard, “[...] um racionalismo dialético que decide sobre a estrutura em que deve aplicar-se 

o pensamento para informar uma experiência. Ele corresponde a uma espécie de escritório 

central de uma fábrica que encontrou uma racionalização [...]” (BACHELARD, 1977, p. 155-

156). Ele despende um esforço social para debater os achados, as dificuldades e as experiências 

entre as áreas. Segundo o próprio Bachelard, este racionalismo integrante não pode ser 

confundido com um racionalismo geral, que apenas recolhesse as similitudes e igualdades entre 

os racionalismos regionais para compor um todo coerente. Uma coerência fajuta, por sinal. 

Trata-se, porém, de um diálogo entre as estruturas dos racionalismos regionais, de suas formas 

próprias de pensamento. Trata-se de multiplicar e refinar suas estruturas, como ele próprio 

afirma, para aderir a uma espécie de progresso em via de comunhão, na medida em que não se 

pode mais desconsiderar a importância da socialização no modus operandi da ciência.  

É no social, portanto, dentro das celas da cidade científica que o diálogo deve instaurar-

se, possibilitando o debate entre os vários campos especializados e, a partir de um consenso 

sempre em processo de construção, ir adquirindo forma no conjunto maior do conhecimento. 

O racionalismo integrante busca operar neste sentido. Entende as especializações como 

necessárias, mas busca debater e dialogar com as formas diferentes que se organiza o 
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pensamento dentro de cada regionalidade nos inúmeros discursos para encontrar os pontos de 

coerência, incoerência e relação com o racionalismo integrante. 

Nesse viés, a ciência se especializa e os saberes científicos devem especializar-se, essa 

é uma característica que a ciência gradativamente adquiriu, e é o rumo para onde propendem 

todos os ramos da ciência (SILVA, 2007). Isso não se caracteriza, para Bachelard, numa espécie 

de fragmentação dos saberes científicos, em que cada saber em sua própria área ou círculo de 

debate poderiam tornarem-se autossuficientes e, de certa forma, excluir a comunicação com 

outras áreas do conhecimento, além de não admitir contribuições das outras regionalidades da 

ciência. Torna-se, então, necessário aos vários ramos dos saberes científicos especializados, 

terem certa consciência de limite. É importante atentarmo-nos para o que diz Silva (2007), ao 

refletir sobre o que Bachelard propõe sobre as especializações ou superespecializações dos 

saberes científicos na ciência contemporânea. 

 

[...] podemos dizer que a racionalidade científica se autoproduz a partir de diferentes 

discursos [...] se solidarizam/inter-relacionam na sua forma mais geral e abstrata. 

Diferença essa de cunho epistemológico, cabendo dizer que o saber da química, da 

física, da biologia, por exemplo, são discursos diferenciados que possibilitam leituras 

diferenciadas de mundo (SILVA, 2007, p. 98, grifos nosso). 

   

Como salienta o autor, na ciência contemporânea, os diferentes discursos científicos se 

legitimam e se expandem a partir dos contributos de diferentes áreas da ciência, que são 

diferenciados enquanto áreas do saber, epistemologicamente falando, mas que proporcionam 

diferentes visões e interpretações da realidade enquanto dialogam e, também, enquanto são, 

cada uma, à sua maneira, um campo do conhecimento. Para Silva (2007), ser diferente não 

significa ser contraposto uma área contra a outra e nem que essas áreas do saber sejam defasadas 

em relação de A para B, “[...] mas, fundamentalmente, porque uns não se reduzem aos outros e 

não são caudatários em relação aos outros” (SILVA, 2007, p. 98). A ciência se faz a partir de 

muitos discursos que se especializam para melhor informar o fenômeno que ela estuda. Estes 

discursos precisam se inter-relacionar, como defende Silva (2007), para não perderem sua 

apoditicidade, sua abrangência, sua coerência nem a consciência dos seus próprios limites, além 

de serem um pré-requisito para não aderir in totum à fragmentação do conhecimento. 

Esta consciência de limite que cada saber científico especializado tem que cultivar é o 

nutridor do diálogo e da troca de conhecimentos com as outras áreas para buscar sempre a sua 

complementação, quando, em seu círculo epistemológico, não for possível explicar 

determinado objeto. Entretanto, objeções podem ser feitas sobre esta noção de 

complementaridade como exigência para a não fragmentação dos saberes, já que cada saber 

especializado poderia “julgar-se” autossuficiente em relação a outros campos epistemológicos 
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e, como pontua Silva, apesar desta consciência de limite de seu discurso, esses campos 

poderiam conjeturar acerca da sua supremacia em relação aos demais discursos, e, 

inevitavelmente, promover certa restrição e repartição entre os diferentes saberes que compõem 

determinado racionalismo, pois esses discursos conservariam certo valor de crítica sobre as 

teorias anteriores, como é ressaltado por Bulcão (2009). Daí, Bachelard afirma que: 

 

À falta de dar o impulso para uma reconstrução total do saber, parece-nos instrutivo 

viver reconstruções regionais. Nunca insistiríamos o bastante no fato de que o cálculo 

de impedâncias possa determinar uma reorganização de pensamentos num domínio 

como o domínio mecânico bem estranho a seu domínio de formação [...] 

(BACHELARD, 1977, p. 194). 

 

A retificação e a reorganização constantes são imprescindíveis na constituição de cada 

saber regionalizado. Eles, não sendo autossuficientes, precisam interagir e dialogar com outros 

domínios de formação, como destacou Bachelard, pois não são suas regionalidades que 

promovem o alargamento de suas racionalizações, mas, a integração e a socialização dos seus 

conhecimentos que favorecem sua coerência e o desenvolvimento científico. A consciência de 

limite de cada discurso científico é também uma abertura à contribuição de outros discursos 

que constituem a ciência. “A especialização pode ser vista, a partir daí, como sinônimo de 

exigência de formação permanente, alargada e inter-relacional [...]” (SILVA, 2007, p. 100). 

Quando cada regionalidade se integra em um todo mais coerente, torna-se lidimado. Quando 

cada regionalidade se separa e se isola das demais, adquirindo uma consciência autossuficiente, 

torna-se estéril e desarticulada. 

Até porque, cada regionalidade, ao procurar encontrar no discurso do outro sua maior 

profundidade apodítica, estará não só alargando suas próprias bases, mais se relacionando com 

outros saberes, tornando-se em contrapartida, integrado às demais regionalidades, e não 

deslocado de uma certa congruência.  

Assim sendo, “[...] Talvez se tenha chegado a um estágio da racionalidade científica 

em que, após uma certa solidificação dos saberes regionalizados (especializados), se possa 

configurar um quadro amplo de intercomplementaridade e de inter-relações entre estes 

saberes [...]” (SILVA, 2007, p. 105, grifos do autor). Talvez, devido ao “estado patológico” 

que se encontra atualmente o saber, que sofreu de certa forma com as inúmeras especialidades, 

decorrentes da expansão do conhecimento, a colocação de Silva se torna contundente, pois a 

configuração de um quadro de intercomplementaridade amplo entre os diversos saberes se torna 

mister, pois chegamos em um estádio bastante alargado de produção científica. Não tem mais 

sentido caminhar cada vez mais para especializações ou superespecializações, na procura de 

desenvolver novas técnicas e novas regionalidades, se os saberes estão caminhando para a 
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resolução de problemas particulares e sem relacionar-se com os outros campos do 

conhecimento. Cada qual manifesta sua interpretação da realidade unicamente por sua ótica, 

desconsiderando uma visão do mundo por completo. 

A ciência necessita, portanto, das especializações para progredir, porém, precisa 

também dialogar entre seus inúmeros discursos apodíticos para não se perder em meio a essas 

especialidades. O racionalismo integrante, como filosofia dialética, é o possibilitador dessa 

integração a posteriori, depois de estudados as inúmeras especialidades, como pontuamos até 

o momento. Vemos, então, que o privilégio do trabalho científico é que “[...] tudo que é 

penetrante é subitamente baseado. O pensamento especializado é um pensamento 

polemicamente seguro. Ele destrói as incertezas vagas, desfaz os problemas mal formulados. A 

solução experimental de uma dificuldade reforma a problemática geral [...]” (BACHELARD, 

1977, p. 158, grifo do autor). 

Porquanto, toda esta problemática dos racionalismos regionais em polêmica contra a 

volta por uma unidade dos saberes científicos, relaciona-se com o que Bachelard discute em O 

Racionalismo Aplicado, isto é, a emergência da organização racional dos saberes. A ciência 

contemporânea (e temos insistido bastante nisso) tem essa natureza regional, que se caracteriza 

na produção dos objetos e não na representação de uma realidade já constituída. Daí, não existe 

mais uma ciência, mas ciências, uma vez que admitir que existem as especializações é admitir 

também a existência de um objeto, não se tratando de uma hipótese a ser verificada (TERNES, 

2008), mais de uma realidade da ciência contemporânea: organizações racionais do saber. 

A suspeita recai na palavra racionalismo, pois, na medida em que as organizações do 

saber são racionais, a filosofia, a partir do século XIX, endereçou suas críticas ao racionalismo 

(TERNES, 2008). Bachelard, racionalista assumido15, retruca afirmando que é um racionalismo 

aplicado e discursivo. A ciência moderna conhece não o visível, mas o invisível. O oculto, o 

íntimo é a realidade a ser posta em ação, o que na ciência anterior era algo improvável. Trata-

se, portanto, da criação de mundos, de os calcular, e não mais de ordená-los (TERNES, 2008). 

Portanto, para Bachelard, a questão da natureza da ciência contemporânea passa, então, pela 

sua constituição em organizações racionais do saber, ou seja, a ciência se apresenta, agora, em 

novas bases, como vimos, de construção fenomenotécnica, refutando as representações que 

querem a qualquer custo conferir à natureza a sua perfeita e fiel representação. Diz ele que “o 

                                                 
15

 Bachelard diz que não é um racionalista, mas uma pessoa que tenta sê-lo. Mesmo levando isso em consideração, 

muitos o taxam de racionalista vigoroso. Vigoroso até certo sentido, já que seu racionalismo é aplicado, discursivo, 

turbulento e “agressivo”. Se tivéssemos que fugir da dinâmica própria do seu pensamento e “taxá-lo” em algum 

sistema fechado de classificação, diríamos que ele era um racionalista aplicado, que unia razão e a técnica (e não 

tão somente a razão), como sua própria filosofia o define. 
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conhecimento científico retoma totalmente, em novas bases, a construção do conhecimento” 

(BACHELARD, 1977, p. 142). Isso se dá, de acordo com Bachelard, a partir de Einstein, 

quando as bases que se colocavam nossas verdades foram desconstruídas (TERNES, 2008), 

isto é, não há mais ponto de partida, mas sim um recomeço em novas bases, porém, essas bases 

não são mais um fenômeno dado, agora, essas são fruto de nossa construção, são o fenômeno 

de nossa invenção. No entanto, não podemos esquecer, segundo Ternes (2008), que essa 

necessidade foi ocasião para muitos equívocos, já que retomar a ciência em novas bases não 

significa negligenciar as antigas bases sem haver um conflito. Bachelard ressalta, em A 

Formação do Espírito Científico, que conhecemos sempre contra um conhecimento anterior e 

que essas novas bases são, agora, organizações racionais do saber, o que, de acordo com Ternes, 

impõe engajamento. 

O que está efetivamente em jogo é o entendimento efetivo da existência dessas regiões 

racionais do saber e da sua autonomia epistemológica, que se caracteriza pela necessidade de 

discutirmos os seus estatutos, seus fundamentos, seus métodos, seus procedimentos, para então, 

discutirmos as relações entre seus saberes. Segundo Ternes (2008), os próprios discursos sobre 

interdisciplinaridade não levam em conta a pergunta prévia da própria disciplina, das 

organizações racionais do saber. De acordo com ele, não apenas não se coloca a questão da 

pergunta prévia acerca do regional, mas a questão mais grave é que a própria razão se apresenta 

como uma questão secundária e dispensável, porque teórica. Para Bachelard, o racionalismo 

integrante, estendido, interdisciplinar de uma outra natureza (TERNES, 2008), coloca na 

situação as organizações racionais do saber, isto é, segundo Ternes, o que está em jogo é o 

próprio pensamento. Este racionalismo regionalizado coloca a necessidade impreterível de 

entendermos que “uma região epistemológica não pode ser demarcada de fora. É, antes, uma 

tarefa de pensamento. Os objetos das ciências modernas são, efetivamente, criados, pensados. 

Não mais são dados, como se acreditou por muito tempo, como se acredita ainda em muitos 

círculos: são construídos”. Assim, “as ciências modernas, se efetivamente modernas, se 

realizam em novas bases. O grande medo, o pavor que acomete os pesquisadores, nasce daí: 

novas bases, ausência de bases. Ausência de fundamentos” (TERNES, 2008, p. 191). 

 

1.5 Os Obstáculos Epistemológicos 

 

Já discutimos que na ciência contemporânea os objetos são produtos da mente humana, 

determinados pela razão, que cria e organiza ideias, sempre em diálogo com a técnica. Assim, 

Bachelard afirma que toda experiência que objetiva apresentar-se de forma concreta e real, 
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imediata e natural, irá mostrar – até mesmo em um tom polêmico – que o desenvolvimento do 

processo de abstração do pensamento científico não é algo que ocorre de maneira uniforme, 

insistindo sobre o caráter de obstáculo que esse tipo de experiência acarretaria ao 

conhecimento.  

No livro, “A Formação do Espírito Científico”, o autor advoga que terá que provar que 

o “pensamento abstrato não é sinônimo de má consciência científica, como parece sugerir a 

acusação habitual. Será preciso provar que a abstração desobstrui o espírito, que ela o torna 

mais leve e mais dinâmico” (BACHELARD, 2016, p. 8), fornecendo, assim, essas provas ao 

estudar mais de perto as dificuldades das abstrações corretas, a insuficiência dos primeiros 

esboços, o peso dos primeiros esquemas. Aponta ainda que, mesmo sendo o discurso abstrato 

coerente e essencial, é insuficiente para alcançar seu objetivo de um só golpe, ou por uma única 

via de tentativas. 

Neste sentido, quando Bachelard procura analisar as condições psicológicas do 

progresso da ciência, ele afirma, contundentemente, que é em termos de obstáculos que 

devemos colocar o problema do conhecimento científico. Todavia, nosso autor assevera que 

não se trata de considerar obstáculos externos, como a complexidade e a fugacidade dos 

fenômenos, por exemplo, nem mesmo de incriminar a fragilidade dos sentidos ou do espírito 

humano, pois “é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, como uma espécie de 

imperativo funcional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até de 

regressão, detectaremos causas de inércia” (BACHELARD, 2016, p. 17), aos quais dá o nome 

de obstáculos epistemológicos. Estes obstáculos brotam da relação que há entre os sujeitos e os 

objetos do conhecimento, dificultando o acesso a um conhecimento que é questionado e fruto 

de ideias bem concebidas sobre os objetos. O perigo encontra-se no ato mesmo de conhecer, 

pois eles se instalam no inconsciente científico dos próprios indivíduos. Esses são internos mais 

que externos, mais subjetivos do que objetivos. 

Podemos afiançar, então, que os obstáculos epistemológicos são contra-pensamentos, 

que se disfarçam no inconsciente dos sujeitos e, por se basearem nos dados do sentido e em 

uma apreensão superficial/acrítica sobre um real aparente, tendem, então, a se manifestarem 

decisivamente para mascarar o processo da ruptura entre o conhecimento comum e o 

conhecimento científico (LECOURT, 1980, p. 26), bloqueando e causando a inércia do 

pensamento. Esses são frutos da atividade afetiva do sujeito e de suas subjetividades, 

dificultando o contato com o conhecimento objetivo. Os obstáculos constituem-se, então, como 

forças anti-rupturas (PARENTE, 1990) e baseiam-se na experiência primeira, na função 

generalista, na sedução substancialista, na “intuição da vida”, na união do diverso ao idêntico 
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etc. Portanto, são resistências do pensamento ao próprio pensamento, como diria Dominique 

Lecourt (1980).  

Assim, Bachelard dedicou-se a analisar com veemência a natureza dos obstáculos 

epistemológicos, tomando como mote a história da ciência do século XVIII, principalmente. 

Bachelard faz uma comparação entre os livros do século XVIII (bem mais numerosos e de 

segunda categoria) com os livros de hoje (de mais qualidade, mas raros), para assinalar as 

diferenças existentes entre o período pré-científico e o período científico. Segundo ele, como 

no século XVIII a ciência tinha como ponto de partida a Natureza e a vida cotidiana das pessoas, 

os livros eram escritos na linguagem fácil do senso comum, podendo qualquer pessoa 

compreendê-los, “autor e leitor pensavam no mesmo nível”, afirma Bachelard.  

Porém, ele garante que, se pegarmos um livro de ensino científico moderno, logo 

observaremos que esse apresenta uma ciência ligada a uma teoria geral, não deixando espaço 

para o senso comum, apresentando um conteúdo orgânico sem espaço para subjetividades. Ele 

é quem faz as perguntas. Ele é quem manda.  

A partir disso, mostrando as etapas de cada período da história das ciências, Bachelard 

alerta-nos para o fato de que as soluções científicas nunca estão em um mesmo estágio de 

maturação e que, portanto, necessitam de uma análise voltada para o contato o mais preciso 

possível com os fatos (BACHELARD, 2016, p. 9). De acordo com ele, muito do que existe na 

história do pensamento científico está bem distante de contribuir de fato para o avanço desse 

pensamento. Inclusive, o autor afirma que mesmo certos conhecimentos, apesar de corretos, 

cortam cedo demais pesquisas úteis. 

Por conseguinte, antes de passar para uma lacônica análise dos obstáculos 

epistemológicos com o intuito de melhor compreender este conceito essencial na epistemologia 

bachelardiana, é importante saber que, neste livro sobre a formação do espírito científico, 

Bachelard divide a história da ciência em três períodos, afirmando que seria para obter uma 

clareza provisória sobre o seu desenvolvimento, a saber: o estado pré-científico – que 

compreenderia tanto a Antiguidade clássica como também os séculos de renascimento e de 

novas buscas no campo científico, como os séculos XVI, XVII, indo até o XVIII; o estado 

científico – que estaria em preparação em fins do século XVIII, compreenderia todo o século 

XIX e início do século XX. Por fim, o estado do novo espírito científico – apresentando como 

prólogo o ano de 1905 e a Relatividade de Einstein como balizadora deste período. O primeiro 

período corresponderia ao estado de pré-ciência, marcado pela necessidade urgente de novos 

esforços em busca das primeiras racionalizações sobre a ciência. O segundo período demonstra 

os primeiros esforços da cultura científica para uma maior abstração. Já o terceiro período é 



65 

 

caracterizado pelas transformações na ciência e por novas teorias que abalaram conceitos 

outrora fixados como imutáveis, apontando a Relatividade de Einstein como expressiva 

extensão deste pensamento. Esse período é o início do ensaio das mais audaciosas abstrações 

da razão manifestado nas novas teorias contemporâneas, ressalta Bulcão (2009). 

Paralelo a isso, Bachelard sugere uma espécie de lei dos três estados, que, em sua 

formação individual, o espírito científico necessariamente também teria que passar. São eles: 

 

1º O estado concreto – o espírito se entretém com as primeiras imagens do fenômeno 

e se apoia numa literatura filosófica que exalta a Natureza, louvando curiosamente ao 

mesmo tempo a unidade do mundo e sua rica diversidade. 2º O estado abstrato-

concreto – o espírito acrescenta à experiência física esquemas geométricos e se apoia 

numa filosofia da simplicidade. O espírito ainda está numa situação paradoxal: sente-

se tanto seguro de sua abstração, quanto mais claramente essa abstração for 

representada por uma intuição sensível. 3º O estado abstrato – o espírito adota 

informações voluntariamente subtraídas à intuição do espaço real, voluntariamente 

desligadas da experiência imediata e até em polêmica declarada com a realidade 

primeira, sempre impura, sempre informe (BACHELARD, 2016, p. 11-12). 

  

No estado concreto, o espírito científico encontra-se preso aos instintos, às sensações e 

aos estímulos da natureza. Sua segurança em conhecer é advinda unicamente do seu contato 

com o objeto sensível, acreditando que todo o conhecimento verdadeiro é insurgido do interior 

da natureza, que expressa uma unidade harmônica e indelével, demonstrando uma rica 

diversidade de conceitos e objetos inteligíveis. Este estado pode ser entendido como o estado 

em que o espírito do sujeito busca a tranquilidade das primeiras imagens do fenômeno. O 

segundo estado abstrato-concreto é representado por um paradoxo, de acordo com Bachelard, 

pois o sujeito sente-se muito mais seguro da validade de sua abstração se ela estiver ancorada 

nos objetos sensíveis. Este espírito ainda está preso à experiência física, quando muito, busca 

atribuir esquemas geométricos no contorno destas experiências, constituindo-se em uma atitude 

de contentamento perante os fenômenos da Natureza. Já no estado abstrato, o espírito consegue 

desligar-se da experiência primeira e age autonomamente a ela, consegue empregar as mais 

audaciosas racionalizações em torno dos objetos do real. Está em contenda constante contra o 

sensível, o imediato, o passivo, pois, em relação à realidade, consegue desprender-se para obter 

sua própria interpretação dos fatos. 

Deste modo, para Bachelard, todo saber científico deve ser reconstruído 

constantemente, e destaca que suas especificações epistemológicas só terão a ganhar se forem 

desenvolvidas no âmbito dos problemas particulares e sem preocupação com a ordem histórica, 

tendo em vista que os estágios em que eles se desenvolvem não são lineares e nem uniformes. 

Aponta, portanto, para questões relacionadas a atitude da ciência pré-científica e, até mesmo, 

do período considerado científico, como a forma que os conceitos primeiros eram tidos como 
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verdades de primeiro contato; as imagens que brotam do cotidiano podem ser pitorescas; ou de 

uma fenomenologia de primeiro contato.  

Contrapondo-se a isto, o autor vai asseverar que, sobre qualquer fenômeno ou questão, 

é necessário passar do contato dessas primeiras imagens para a forma geométrica e, 

consequentemente, dessa forma geométrica para a forma abstrata, sinônimo de boa e não má 

consciência (BACHELARD, 2016). Para ele, o caminho para tal intento é seguir a via 

psicológica normal do pensamento científico, mesmo que o trabalho de geometrização tenha 

sido intermediário, difícil e lento, eles são os primeiros passos que possibilitaram o início dos 

primeiros ensaios mais condizentes com o novo espírito científico, ou seja, o pensamento 

abstrato-concreto.  

Contudo, ao partirmos para analisar a ciência dividindo-a nestes períodos, é 

imprescindível que tomemos cuidado para não confundirmos o objetivo real proposto por 

Bachelard, ou seja, mostrar a oposição existente entre o pensamento pré-científico e o 

pensamento científico (MARTINS, 2004). Além do mais, o próprio Bachelard alertou que a 

evolução do pensamento científico não se dá de maneira uniforme, podemos encontrar 

pensadores, na era pré-científica, muito mais coerentes e harmonizados com o período 

considerado científico do que mesmo autores do século XIX, como bem ressalta Martins 

(2004). Do mesmo modo, segundo Martins, apesar de Bachelard atribuir o ano de 1905 como 

marco do novo espírito científico, ele próprio considera outros importantes acontecimentos 

deste período, como a mecânica quântica, as geometrias não-euclidianas e não somente a 

Relatividade de Einstein. 

Incidamos agora na análise de alguns dos obstáculos epistemológicos, um verdadeiro 

“museu de horrores”, exposto e, assim, caracterizado pelo próprio Bachelard para mostrar a 

extensiva expressão de um espírito irracional e subjetivista. O primeiro obstáculo ao 

conhecimento científico seria a experiência primeira ou observação primeira, que é aquela 

colocada antes e acima da crítica. Extraviando a crítica de seu meio, ela não fornece uma base 

segura, pois a crítica é elemento constituinte do novo espirito científico. A experiência primeira 

se apoia numa filosofia fácil e nos dados recolhidos de um empirismo de primeira aproximação, 

já que “basta descrevê-la para se ficar encantado” (BACHELARD, 2016, p. 25). Antes de tudo, 

segundo Bachelard, é preciso entendermos que há ruptura e não continuidade entre a 

observação e a experimentação.  

A experiência primeira tem seu ponto de partida na Natureza, e busca obter a 

compreensão do real a partir dos sentidos e da observação de um dado claro, nítido e seguro. É 

por isso que, na experiência primeira, o concreto e o subjetivo andam de mãos dadas. “Não é 
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pois, de admirar que o primeiro conhecimento objetivo seja um primeiro erro” (BACHELARD, 

2016, p. 68). Apoiada em uma visão “sensual” e “deslumbrada” dos fenômenos da Natureza, 

este obstáculo provoca a ilusão de compreender e explicar os fenômenos se apoiando em 

imagens pitorescas e do uso excessivo de metáforas e analogias, que enganam os sentidos ao 

fazê-los agirem antes de pensar. Bachelard (2016, p. 48) afirma que “uma ciência que aceita as 

imagens é, mais que qualquer outra, vítima das metáforas”. Logo “o espírito científico deve 

lutar sempre contra as imagens, contra as analogias, contra as metáforas”. Portanto, essa 

observação primeira sempre se apresenta fácil, concreta, natural e, por conseguinte, sedutora, 

pois, o seu mais imediato expressa, segundo Bachelard, as nossas próprias paixões e desejos 

inconscientes, aos quais somam-se à falta da razão como atividade psicológica intrínseca a esta 

experiência. Ela, portanto, não racionaliza antes de experimentar e, sem o “equacionamento da 

experiência determinado pela formulação de um problema”, ou por meio do “constante recurso 

a uma construção racional”, pode, com isso, acarretar o surgimento de uma espécie de 

inconsciente do espírito científico, exigindo, mais tarde, uma difícil e lenta psicanálise para ser 

exorcizado (BACHELARD, 2016, p. 51). 

Bachelard (2016), então, afirma que o espírito científico deve-se formar contra a 

Natureza, pois somente oferecendo-lhe resistência é que podemos compreendê-la. Devemos, 

pois, lutar contra os instintos do nosso espírito, contra este arrebatamento natural, contra os 

impulsos, contra o fato colorido e corriqueiro, uma vez que a experiência primeira, carregando 

o peso do concreto e do subjetivo, “o espírito deve-se se formar enquanto se reforma” 

(BACHELARD, 2016, p. 29).  

Bachelard afirma que as ciências experimentais do século XVIII, permeadas por falsos 

centros de interesse, ofereciam uma satisfação imediata à curiosidade em detrimento dos 

benefícios, podendo se tornar um obstáculo, já que substituem as ideias pelas imagens e o 

conhecimento pela admiração. Ao ler múltiplos livros relativos à ciência da eletricidade do 

século XVIII, Bachelard diz que um espírito científico moderno sentiria a dificuldade que a 

ciência de primeira aproximação teve em colocar de lado o aspecto pitoresco que a observação 

primeira ocasiona na descoberta do fenômeno elétrico. De acordo com ele, a visão empírica 

intrínseca dessa observação ingênua, nem de longe, conseguia empregar uma visão exata e 

hierarquizada dos fenômenos elétricos, pois os mistérios dos primórdios da eletricidade eram 

sempre representados por uma “ciência fácil”, por um “empirismo evidente”, “básico” e 

“sedutor”.  

O segundo obstáculo é o Conhecimento Geral, que, de acordo com Bachelard, nada 

mais prejudicou tanto o conhecimento cientifico como a doutrina do geral, dominante de 
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Aristóteles a Bacon. Caracterizado por um perigoso prazer intelectual da generalização 

apressada e fácil dos fenômenos, Bachelard (2016) afirma que a psicanálise do conhecimento 

objetivo deve examinar com cuidado as seduções da facilidade, pois é a única condição para se 

chegar verdadeiramente a uma sadia e dinâmica teoria da abstração científica. O conhecimento 

do geral deturpa o espírito científico no conhecimento dos objetos, pois, ao tentar buscar reduzir 

e explicar fenômenos diversos por meio de um conceito geral, acaba por não explicar coisa 

alguma. Portanto, segundo Bachelard, a doutrina do geral imobiliza o pensamento e cita os 

exemplos de coagulação e de fermentação encontrados no período pré-científico, cuja extensão 

era feita a domínios diversos e reduzidos a uma respectiva palavra explicativa, cujo teor 

representativo parecia conter toda a explicação do fenômeno. A coagulação, como exemplo de 

generalização do século XVIII, servia tanto para indicar as alterações de estado ocorridas com 

o sangue como do leite, da gordura e até o fenômeno do congelamento da água. 

Neste sentido, a doutrina do geral, alicerçada na observação prematura do objeto e 

seduzida pelos dados do sentido, conduz os sujeitos à formulação precipitada de leis gerais 

provenientes dessa observação, colaborando para que as especificidades dos fenômenos passem 

despercebidas. Daí, Bachelard asseverar que, segundo os filósofos, deveríamos considerar 

como fundamento da cultura científica, as grandes generalidades; pois teríamos como 

fundamento da mecânica: todos os corpos caem; como fundamento da óptica: todos os raios 

luminosos se propagam em linha reta; como fundamento da biologia: todos os seres vivos são 

mortais (BACHELARD, 2016). Para ele, essas grandes verdades gerais e primárias, seriam 

colocadas no limiar de cada ciência, como uma espécie de definição intocável que elucidam 

toda doutrina. Ele conclui, afirmando que, no início, os livros pré-científicos esbarravam nesse 

esforço de definição preliminar. Contudo, poder-se-ia indagar se “[...] essas grandes leis 

constituem pensamentos de fato científicos, ou, o que para nós dá no mesmo, pensamentos que 

sugerem outros pensamentos” (BACHELARD, 2016, p. 70). 

A doutrina do geral, tentando reunir os fenômenos mais díspares sob um único princípio 

explicativo, impede a proliferação dos conceitos científicos, gerando entorpecimentos na 

compreensão das ideias, dando-lhes apenas uma falsa compreensão dos fenômenos. Logo, o 

pensamento científico moderno, afirma Bachelard (2016), que se caracteriza por seu empenho 

na purificação das substâncias e de seus fenômenos, em limitar os conceitos, procura o que tem 

de específico e objetivo, em vez do universal. Por isso é que “o conhecimento geral é quase 

fatalmente um conhecimento vago” (BACHELARD, 2016, p. 90), caracterizando-se num 

perigoso obstáculo epistemológico ao conhecimento científico. 
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Podemos observar que estes dois obstáculos, a experiência primeira e o conhecimento 

geral, se não são os mais perigosos, são os mais difíceis de serem psicanalisados. Por isso, 

como o leitor pode perceber, sua análise se deu de certa forma mais detida, com uma única 

intenção: provocar em todo o espírito científico uma vigilância e luta permanente contra a 

experiência sensível/acrítica e a doutrina generalista. 

O terceiro obstáculo apresentado por Bachelard e que está diretamente relacionado com 

o anterior é o Obstáculo Verbal. Esse consiste, dentre outras coisas, do próprio uso da 

linguagem que, em lugar de ajudar na compreensão dos objetos, pode deturpar o seu 

entendimento. Bachelard (2016) alerta para o perigo em que uma única imagem ou mesmo uma 

única palavra explicativa constitui toda a explicação, afirmando que hábitos de natureza verbal 

constituem-se em obstáculos ao pensamento científico. Bachelard toma como exemplo a 

palavra esponja e diz que ela permite expressar os fenômenos mais variados. Simplesmente, ao 

expressar a palavra esponja, já parece que os fenômenos foram explicados. Esses são 

reconhecidos porque parecem que já são conhecidos (BACHELARD, 2016, p. 91). O espírito 

não é enganado por uma potência substancial, já que a palavra esponja carrega uma evidência 

clara e distinta. Nesses moldes, não existe necessidade de explicá-la (BACHELARD, 2016, p. 

91). 

De acordo com Bachelard, o obstáculo verbal, valendo-se de metáforas como a palavra 

esponja na explicação de fenômenos os mais distintos, constitui-se em uma perigosa sedução 

para a razão, pois, ao sugerir diversas propriedades de uma única substância, ilude o espírito 

com a beleza presente no aplanamento da explicação científica. Além da palavra esponja, 

Bachelard (2016, p. 99) cita outros exemplos deste obstáculo que constata “[...] a existência de 

físicas específicas, generalizadas apressadamente [...]”, como a alavanca, o espelho, a peneira, 

a bomba. 

O quarto obstáculo ao conhecimento científico é o Conhecimento Unitário e 

Pragmático. Bachelard (2016) objeta que este obstáculo conduz a generalidades bem mais 

amplas, não se tratando mais de pensamento empírico, mas de pensamento filosófico. É, então, 

que “[...] aí, uma suave letargia imobiliza a experiência; todas as perguntas se apaziguam numa 

vasta Weltanschauung16; todas as dificuldades se resolvem diante de uma visão geral de mundo, 

por simples referência a um princípio geral da Natureza [...]” (BACHELARD, 2016p. 103). Era 

                                                 
16 A tradução desse termo seria “ideologia”, “filosofia”, “visão de mundo” ou “cosmovisão”. Bachelard não 

explica o sentido que quis dar a este termo, mas, diante do contexto que o autor está discutindo, podemos pensar 

que seria o perigo em se colocar a experiência sobre um conjunto ordenado de valores, impressões e intuições, isto 

é, uma visão geral do mundo a partir dos princípios gerais da Natureza.  
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assim que, segundo Bachelard, no século XVIII, a ciência pré-científica acreditava na ideia de 

uma Natureza harmônica, homogênea, que não dava espaço para as singularidades, para a 

complexidade, as contradições e as hostilidades que a experiência produz. 

Para o espírito pré-científico, afirma Bachelard (2016, p. 107), “a unidade é um princípio 

sempre desejado, sempre realizado sem esforço. Para tal, basta uma maiúscula. As diversas 

atividades naturais tornam-se, assim, manifestações variadas de uma só e única Natureza”. A 

mínima dualidade é logo suprimida, não permitindo que a experiência se contradiga. Sempre 

há explicação para os fenômenos, pois suas manifestações, mesmo que variáveis, encontram 

refúgio na crença em uma unidade harmônica da Natureza. 

De acordo com Bachelard, este pragmatismo, presente na mentalidade pré-científica, 

procura o caráter utilitário do fenômeno como princípio de explicação do próprio fenômeno, 

constituindo-se num forte obstáculo para o uso da razão. Diz Bachelard (2016, p. 115), que 

“encontrar uma utilidade é encontrar uma razão”. 

Uma psicanálise deve ser também dirigida à valorização, já que a ideia de unidade, como 

princípio geral da natureza que conduz os objetos científicos, junta-se ao conceito de perfeição 

dos fenômenos físicos e, consequentemente, a valorizações indevidas e esterilizantes. 

Outro importantíssimo obstáculo epistemológico que Bachelard analisa é o Obstáculo 

Substancialista. Este obstáculo pode se apresentar de várias maneiras, pois, como todos os 

outros, afirma Bachelard, ele é polimorfo. Esse caracteriza-se por conferir a uma mesma 

substância, qualidades diversas, muitas vezes, até opostas. Para um único substantivo, vários 

adjetivos. As qualidades são ligadas à substância por um vínculo tão estreito que podem 

justapô-las, sem preocupação, com suas relações mútuas (BACHELARD, 2016). Há, no 

entanto, segundo ele, “um empirismo tranquilo que está longe de provocar experiências”. 

Quando muito, aprimora-se com pouco, apenas aumentando o número de sinônimos, objeta 

Bachelard.  

A linguagem comum é, no entanto, uma falácia própria do espírito pré-científico. Ao 

designar os fenômenos pelos respectivos adjetivos, tem-se a falsa ideia de um conhecimento 

apurado dos fenômenos. Afirma Bachelard (2008a), que basta falarmos de um objeto para 

parecermos objetivos. Somente nos afastando dos objetos imediatos, preso aos sonhos e as 

convicções, é que poderemos buscar a objetividade científica. É, assim, que o verbo 

dificilmente encontra o pensamento, pois é feito para seduzi-lo. Temos que criticar as nossas 

sensações, os hábitos do sentido, o senso comum, e a própria etimologia (BACHELARD, 

2008a). É o caso da medicina do século XVIII, que fazia uso desse “empirismo prolixo”, 

colorindo os medicamentos de adjetivos, a fim de alcançar um público maior. Ele dá alguns 



71 

 

exemplos, retirados da Encyclopédie, verbete Antimônio: “ [...] o enxofre dourado é, portanto, 

emenagogo, hepático, mesentérico, béquico, febrífugo, cefálico, diaforético e alexifármaco 

[...]” (BACHELARD, 2016, p. 140). De acordo com Bachelard, a Enciclopédia Francesa diz 

que a mera raiz de cardo santo possui dezessete propriedades farmacêuticas. É, assim, pelo 

acúmulo de adjetivos, que se apresenta a mentalidade pré-científica. Para Bachelard, no 

progresso da ciência o sentido, ocorre precisamente a redução do número de adjetivos.  

Trata-se, de acordo com Bachelard, ser possível falar de um substancialismo do oculto, 

do íntimo e da qualidade evidente. Na mentalidade pré-científica, a substância tinha um interior 

próprio. No espírito alquímico do século XVIII, por exemplo, as substâncias tinham um interior 

que precisava “ser aberto”, vasculhado para seu entendimento. Se as substâncias têm um 

interior, é preciso chegar ao fundo desse interior, sacudi-lo e vasculhá-lo. Para o espírito pré-

científico, as qualidades sinópticas são pensadas como qualidades íntimas. O alquimista retira 

da experiência mais confidências do que ensinamentos (BACHELARD, 2016). Para Bachelard, 

sempre se está à procura de uma chave para abrir as substâncias. Logo, quem consegue chegar 

ao fundo dessas substâncias terá a certeza de que se está conhecendo-as “profundamente”, 

“extraindo a alma” dessas substâncias. A sedução substancialista está arraigada no 

inconsciente, e é por isso que Bachelard afirma ser a visão substancialista um modo de pensar 

caracteristicamente realista, como algo instintivo. Ele considera o realismo “a única filosofia 

inata”.  

O realista carrega o peso da subjetividade ao reter nas substâncias suas próprias 

impressões subjetivas, e transpor valorações inconscientes para o mundo objetivo, afastando o 

pensamento da objetividade (MARTINS, 2004). Bachelard (2016, p. 172) cita exemplos dessas 

valorizações indevidas, como a “pedra preciosa é pequena e tem mais valor”, pois concentra a 

riqueza. “Reduzir os medicamentos ao mínimo volume, sem, no entanto, enfraquecer suas 

virtudes”. É cogente ir ao inconsciente, onde se alojam as preferências. Por isso que, dentro dos 

processos fundamentais do pensamento inconsciente, o mito do interior é um dos mais difíceis 

de ser exorcizado, ressalta Bachelard (2016). Isso pode ser explicado, segundo ele, porque essa 

interiorização faz parte do mundo dos sonhos e das fantasias. Sensações, como o odor e o sabor, 

podem revelar, segundo Bachelard, por seu aspecto íntimo e direto, convicções evidentes de 

um substancialismo. Essas constituem-se num forte obstáculo ao desenvolvimento da Química, 

pois, ao tomar as substâncias com fundamento de uma realidade mesma, não a compreende 

como uma categoria produzida e induz, com facilidade e segurança, uma realidade material 

evidente. Falta-lhe, diz Bachelard, “o percurso teórico”.  
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No espírito pré-científico, as propriedades de uma substância eram “substantivadas”, ou 

seja, fazia-se corresponder uma substância a sua respectiva qualidade. Já, para a ciência 

contemporânea, os objetos são construídos e, isso impede com facilidade a produção e o 

desenvolvimento desses objetos, pois trabalha sem o esforço da hierarquia ou na determinação 

das relações existentes entre os objetos. Não pode contentar-se meramente, de acordo com 

Bachelard (2016, p. 127), em “ligar os elementos descritivos de um fenômeno à respectiva 

substância”. É, pois, justamente procurando as relações dos fenômenos e de suas substâncias 

com o homem, que podemos lutar contra o substancialismo. Por conseguinte, “para o espírito 

científico, todo fenômeno é um momento do pensamento teórico, um estágio do pensamento 

discursivo, um resultado preparado. É mais produzido do que induzido” (BACHELARD, 2016, 

p. 127). 

O obstáculo animista também é analisado por Bachelard. O autor fala de uma espécie 

de “fetichismo da vida”, no qual o conceito de vida é atribuído ingenuamente aos fenômenos 

mais diversos. Na mentalidade pré-científica, a “intuição da vida” invertia os papéis no estudo 

dos fenômenos físicos: em vez de buscar explicar os fenômenos biológicos por meio de 

princípios físicos, como incide hoje, a ciência pré-científica fazia o inverso, constituindo-se 

num forte obstáculo para a compreensão dos fenômenos físicos. 

Para análise deste obstáculo, Bachelard analisa vários exemplos da ciência do século 

XVII e XVIII, cujo objetivo não é criticar os fenômenos da própria vida, mas apenas tomar os 

conhecimentos biológicos como obstáculos à objetividade da fenomenologia física. Assim, é 

que o conceito de vida exercia uma forte sedução para o espírito, já que considerava a vida 

como um “dado claro e geral”, prejudicando o estudo dos fenômenos pelas ciências da matéria.  

É, contundo, sobre a importância atribuída à noção dos três reinos da Natureza, e a 

preponderância dada aos reinos animal e vegetal, em detrimento do mineral, que fica mais claro 

o problema mal colocado do fenômeno biológico, de acordo com Bachelard (2016). Ele diz que 

não é raro ver químicos afirmarem que “as matérias vivas são mais simples que as matérias 

inertes”. Ele afirma que os químicos do século XVIII e início do XIX apenas tinham o fito de 

estudarem “diretamente” as matérias orgânicas. Tudo se baseava na analogia dos três reinos, 

mas sempre depreciando o reino mineral. Seguindo uma “intuição valorizante”, era a 

“finalidade e não a causa que na passagem de um reino para o outro seria o tema diretor” 

(BACHELARD, 2016, p. 187). 

Bachelard diz que existia uma necessidade de se pensar em harmonia com o que 

imaginavam ser o plano natural. Daí, a preocupação constante em comparar os três reinos da 

Natureza, pois, sem uma referência ao reino animal e vegetal, os estudiosos teriam a impressão 
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de trabalhar sobre abstrações. O espírito pré-científico associava a vida aos fenômenos 

minerais, elétricos e era embebido sobre uma “teoria geral do crescimento e da vida” 

(BACHELARD, 2016, p. 189). Segundo Bachelard, Augusto Comte afirmara que quem não 

praticasse as ciências da vida não poderia compreender os princípios de uma boa classificação. 

Pede, então, “ao químico e ao filósofo que entrem na escola da ciência da vida” 

(BACHELARD, 2016, p. 189). Para Bachelard, isso mostraria de uma maneira mais ou menos 

consciente, o privilégio que era dado aos fenômenos da vida. 

Para o pensamento pré-científico, a vida anima as substâncias, ao passo que, sua falta 

ocasiona a perda do que mais de essencial lhes provêm. A vida é uma palavra mágica e logo 

valorizada. É, assim, que a tese da vida universal parecia valer como uma explicação e 

especificada sem cerimônia (BACHELARD, 2016). Segundo ele, a “intuição da vida” 

apresenta um caráter afetivo que precisa ser destacado. Assim, como em outros obstáculos, o 

inconsciente e o afetivo parecem povoar os pobres de espírito, como um desejo quase 

instantâneo e impulsivo.  

Para melhor caracterizar o obstáculo da intuição animista nos fenômenos da matéria, 

Bachelard apresenta várias citações que atribuíam vida aos minerais em um domínio 

tipicamente alheio ao seu. Destarte, a doença, “entidade clara e distinta”, é aplicada aos objetos 

do mundo material, conforme em 1785, De Bruno, assim o confirma: “a ferrugem é uma doença 

à qual o ferro está sujeito... O ímã perde sua virtude magnética quando é corroído pela ferrugem. 

Alguns recuperam parte de sua força quando lhe retiram a superfície atacada por essa doença” 

(BACHELARD, 2016, p. 194). A ideia de produção é também, para Bachelard, muito 

predominante, pois a simples relação que se faz em que o tamanho do conteúdo deve ser menor 

que o tamanho do continente é logo desmentida. Bachelard (2016, p. 195) diz que, em 1862, 

um autor, chamado Dedu, fala de minas “que não diminuem, independentemente da quantidade 

de matéria que delas se extraía; porque o ar vizinho toma o lugar do mineral e adquire-lhe a 

natureza. Temos várias dessas minas: há uma de salitre no Estado de Veneza e uma de ferro na 

Ilha de Elba”. E é importantíssimo deixar que as minas descansem em paz para não as abrir 

cedo demais e correr o risco de encontrar metais que ainda não estão concluídos. E o que dizer 

da ideia de fecundidade mineral, que, de acordo com Bachelard, o autor Crosset de la 

Heaumerie, dizia que era costume espalhar em uma mina esgotada fragmentos de limalha de 

ferro, ou seja, “semeava-se ferro” para, com o perpassar de quinze anos desta semeadura, abri-

la novamente e extrair um enorme volume de ferro. Literalmente, fecundavam-se as minas.   

O obstáculo animista, polimorfo como todos os outros, pode se apresentar de várias 

formas. Assim, Bachelard analisa dois exemplos, reservando capítulos especiais para isso. O 
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primeiro exemplo é chamado por ele de o mito da digestão. Neste exemplo, Bachelard (2016) 

enfatiza que a digestão é uma função privilegiada, tornando-se para “o inconsciente um tema 

explicativo cuja valorização é imediata e sólida”. Faz-se o uso exagerado de analogias com o 

mundo inorgânico. “O conhecimento dos objetos e o conhecimento dos homens procedem do 

mesmo diagnóstico e, por certos traços, o real é antes de tudo um alimento. A criança leva à 

boca os objetos antes de conhecê-los, para conhecê-los” (BACHELARD, 2016, p. 209). Isto é 

um sinal de posse realista, pois a digestão, segundo Bachelard, corresponde a uma tomada de 

posse bem evidente, é a origem do mais forte realismo, de uma avareza animista. 

O segundo exemplo é o libido e conhecimento objetivo. Neste obstáculo, Bachelard 

analisa a sedução pela sexualidade. A libido, segundo ele, tem supremacia sobre o apetite. A 

libido tem pensamentos longos, projetos a longo prazo, é poderosa e tem paciência. Bachelard 

afirma que é estudando a ideia de germe e de semente que especificará suas observações acerca 

da libido. Bachelard retira os principais exemplos da alquimia, que, demonstrando uma 

mentalidade fantasiosa, faz uma fusão de desejos subjetivos com imagens objetivas. O mundo 

inorgânico é representado por metáforas que afloram um inconsciente permeado por 

pensamentos sexuais e os metais são repartidos em fêmeas e machos, estéreis ou não. Bachelard 

(2016, p. 231) cita um exemplo encontrado: “o mercúrio é estéril. Os antigos acusaram-no de 

esterilidade por causa de sua frieza e umidade; mas, quando ele é purgado e preparado como se 

deve, esquentado por seu enxofre, perde a esterilidade”. Desarrazoados exemplos que mostram 

o quanto o obstáculo animista procede de análises a domínios alheios ao seu. 

O último obstáculo epistemológico, analisado por Bachelard na “Formação do Espírito 

Científico” (1938), é os obstáculos ao conhecimento quantitativo. Bachelard ressalta que um 

conhecimento imediato é, por princípio, subjetivo. Logo, um conhecimento objetivo imediato, 

pelo fato de ser qualitativo, já é falseado. Portanto, um conhecimento meramente qualitativo 

dispõe de um erro a ser retificado (BACHELARD, 2016). Entretanto, Bachelard salienta que 

seria engano pensar que o conhecimento quantitativo escaparia, em princípio, aos perigos do 

conhecimento qualitativo. De acordo com ele, como o objeto científico é, em certos aspectos, 

quase sempre novo, tiram-se impressões primeiras que invariavelmente tendem a confundir o 

pensamento a tirar determinações primeiras demasiado indesejadas. 

Para o espírito não científico, o excesso de precisão, empregada no reino da quantidade, 

corresponde exatamente ao excesso do pitoresco no reino da qualidade, afirma Bachelard. A 

precisão numérica era buscada sempre que se pretendia obter um número, não um número 

qualquer, aproximado, mas um número exato. Conforme Bachelard, essa é uma das marcas 

mais nítidas do espírito não científico, na medida mesma em que busca com pretensão a 
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objetividade científica. A precisão numérica provoca uma rebelião de números que se associa 

à preocupação de obter um dado preciso sem levar em consideração as variáveis no processo 

de medição. 

É justamente sobre a questão do medir que podemos ver a separação entre o pensamento 

do realista e o pensamento do cientista, apregoa Bachelard. O realista, logo que dispõe em suas 

mãos de um objeto particular, sente-se o dono. Tomando posse, ele o descreve e mede até 

encontrar a última decimal (BACHELARD, 2016). Contrariamente, o cientista se aproxima do 

“objeto primitivamente mal definido”. Antes de mais nada, ele se prepara para medir, 

multiplica as variáveis do processo em estudo e, com acuidade, determina o alcance de seus 

instrumentos de medida. É, só então, que o cientista procede com o processo de mensuração. 

Contudo, é o seu método de medir, mais do que o objeto de mensuração, que o cientista está 

preocupado em descrever (BACHELARD, 2016, p. 261).  

De acordo com Bachelard, o objeto medido é apenas um nível particular da aproximação 

do método de medida. “O cientista crê no realismo da medida mais do que na realidade do 

objeto. O objeto pode, então, mudar de natureza quando se muda o grau de aproximação” 

(BACHELARD, 2016, p. 262). A grandeza de um objeto no grau de realidade que o método de 

mensuração produz. Quanto mais o grau de aproximação possa ser aumentado, mais a natureza 

do objeto se modificará. 

Entretanto, Bachelard (2016) objeta que não se pode de uma única vez querer esgotar a 

determinação quantitativa do objeto, pois isso deixaria escapar as relações do objeto. Ele 

defende que “quanto mais numerosas forem as relações do objeto com outros objetos, mais 

instrutivo será seu estudo” (BACHELARD, 2016, p. 262). Conforme aponta, quem tem a 

pretensão de fazer a metafísica dos métodos de mensuração deve optar pelo criticismo e não 

pelo realismo, pois esse se baseia em uma intuição direta sobre o objeto, buscando afirmar a 

objetividade para além da medida. Todavia, enquanto método discursivo, a objetividade é 

afirmada aquém da medida. “É preciso refletir para medir, em vez de medir para refletir” 

(BACHELARD, 2016, p. 262). 

No século XVIII, a busca precipitada na precisão dos objetos e de resultados exatos 

deixava de lado todas essas relações. A questão do erro ou qualquer problema, que viesse a 

interferir na consecução de resultados precisos, era deixada de lado pelos cientistas, por 

acreditarem tão somente que as soluções precisas tinham valor científico (BULCÃO, 2009). 

Bachelard constata, como exemplo, a variedade dos primeiros termômetros na ciência 

do século XVIII, carente de técnicas instrumentais. De acordo com ele, os atuais instrumentos 

de medida são quase imediatamente padronizados. A própria “construção de um aparelho 
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objetivo é evidente”, pois a busca de técnica para montagem dos aparelhos requer uma 

quantidade de precauções técnicas com o intuito de aperfeiçoar os instrumentos para que o 

produto científico seja mais bem definido, já que “o conhecimento torna-se objetivo na 

proporção em que se torna instrumental” (BACHELARD, 2016, p. 268). 

Essa carência instrumental, que caracteriza o espírito pré-científico, gerava a crença no 

princípio do determinismo ao utilizarem instrumentos de medida a fenômenos diversos 

daqueles de seu estudo, acreditando na existência de uma interação entre todos os fenômenos 

do universo (BULCÃO, 2009). Conforme Bachelard (2016, p. 268), os cientistas buscavam 

alcançar a medição de um fenômeno por meio de instrumentos de medida não específicos para 

tal fim, não havendo, portanto, uma “doutrina da sensibilidade instrumental”. Misturava-se o 

grande com o pequeno, faltando-lhe “uma doutrina dos erros experimentais”.  

É o que acontece quando Retz constata, segundo Bachelard (2016, p. 269), que não 

dispõe de um instrumento capaz de avaliar a quantidade de fluído elétrico contido no corpo 

humano, utilizando-se do termômetro: “como a matéria elétrica é considerada semelhante ao 

fogo, sua influência nos órgãos dos corpos vivos deve provocar calor; a maior elevação do 

termômetro encostado à pele vai, portanto, indicar a quantidade de fluido elétrico”. Então, logo 

se encontra a relação entre as entidades eletricidade e calor, salienta Bachelard. 

Observamos, contundo, nesses inúmeros despropósitos que marcaram o espírito pré-

científico, a dificuldade que o pensamento teve para se chegar a um conhecimento fruto de uma 

razão realizada. Embora, constitutivos do período pré-científico, os obstáculos epistemológicos 

aderem aos conceitos e permanecem alojados no inconsciente científico mais profundo do 

sujeito, sua superação nunca é definitiva, e será sempre provisória, uma vez que há necessidade 

de uma profunda vigilância epistemológica para resguardar o novo espírito científico, que será 

sempre perturbado pela inércia destes obstáculos. 

É por isso que, para Bachelard (2016, p. 21), a noção de obstáculo epistemológico pode 

ser estudada tanto no desenvolvimento histórico do pensamento científico como na prática da 

educação. Ele afirma isso ao ressaltar que os alunos já chegam à escola com conhecimentos já 

constituídos. Os obstáculos epistemológicos possuem tanto a função de estagnar o pensamento 

como também de promover o avanço do conhecimento científico. A partir do momento em que 

eles nos obrigam a errar, e, consequentemente, buscamos a retificação destes erros, 

ultrapassamos a barreira imposta pelos obstáculos, ocorrendo a ruptura com estas barreiras que 

nos impedem de conhecer. A dinâmica é sempre buscar a retificação dos erros para, ao se 

superar esses obstáculos, fazer andar a máquina da ciência, uma vez que “detectar os obstáculos 



77 

 

epistemológicos é um passo para fundamentar os rudimentos da psicanálise da razão” 

(BACHELARD, 2016, p. 24).  

De nossa parte, compreendemos que os obstáculos epistemológicos têm uma dupla 

função: funcionam tanto como o impossibilitador do ato de conhecer, se forem descurados, e 

ocultos, no processo de aquisição do conhecimento ou, como o possibilitador do acesso ao um 

conhecimento novo e mais elaborado, se nos tornarmos sujeitos vigilantes na devida retificação 

destes obstáculos e instalarmos a ruptura contra esses limites ao conhecimento. 

Devemos, então, lutar contra o anarquismo dos instintos e dos impulsos; das imagens e 

do real; do conhecimento sensível e da opinião. Contra a Natureza, una e harmônica, que 

impulsiona o espírito científico a ficar preso nessa inércia espiritual. Daí, Bachelard (2016, p. 

29) sustentar que: “o espírito científico deve formar-se contra a Natureza, contra o que é, em 

nós e fora de nós, o impulso e a informação da Natureza, contra o arrebatamento natural, contra 

o fato colorido e corriqueiro. O espírito científico deve formar-se enquanto se reforma”.  

Lopes (1996) assegura que, ao recorrermos à história das ciências, logo a veremos 

marcada por rupturas, uma vez que, para chegar no seu atual estágio, ela teve que passar por 

sucessivas retificações dos seus erros. É contra esses erros que dificultam a emergência de 

valores e conceitos mais racionais que devemos envidar esforços para retificá-los. Porém, para 

Bachelard, o erro assume uma conotação extremamente positiva, não sendo mais encarado 

como um desvio de percurso, que deve ser evitado, nem uma espécie de limitação do 

pensamento. É, antes, a consciência do erro que garante o percurso da objetivação. A dialética 

do erro exerce sistematicamente uma dupla função: negativo enquanto estágio necessário para 

a superação de um obstáculo; e positivo quando retificado e psicanalisado, tornando-se a “mola 

propulsora” para a aquisição de novos saberes mais aproximativos da verdade (MARTINS, 

2004). Não obstante, como toda cultura científica deve começar por uma verdadeira “catarse 

intelectual e afetiva”, o novo espírito científico surgiria, então, como um conjunto de erros 

retificados, proporcionados pela psicanálise do conhecimento objetivo (MARTINS, 2004). 

Os obstáculos epistemológicos diante da exaustiva análise que Bachelard fez em “A 

Formação do Espírito Científico”, apontaram alguns aspectos do que chamou “museu de 

horrores”, então elencados nesta pesquisa, e que permeou a história da ciência que precedeu o 

novo espírito científico, obrigando-a constantemente a estar alerta para os perigos dos 

obstáculos que sempre rondarão a construção do conhecimento científico. Daí, ser viva e efetiva 

a constância da vigilância epistemológica.   

 

1.6 O Perfil Epistemológico 
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Como podemos observar anteriormente, Bachelard aponta que, durante a evolução do 

conhecimento individual e científico, costumam surgir valores que retardam ou impedem que 

este conhecimento científico avance. Contra esses valores subjetivos, os quais Bachelard 

denominou de obstáculos epistemológicos, é que a psicanálise do conhecimento objetivo deve 

ser empregada, afastando, por meio de um processo contínuo (que nunca se encerra), tudo que 

tem origem no inconsciente e que causa prejuízos ao ato de conhecer. De fato, o espírito 

científico, para evoluir, precisa superar os obstáculos epistemológicos, retificar os erros que 

vão se reforçando, ou seja, destruir o espírito não científico e o que é obstáculo à construção do 

espírito científico. E essa análise se dá, de acordo com Bachelard, na perspectiva do que ele 

chama de um pluralismo filosófico. 

Surge, então, a tarefa da epistemologia na compreensão e análise da ciência atual. Para 

que ela possa, com segurança e garantias, apreender a dinâmica da ciência e compreender cada 

momento do seu devir histórico, não podendo analisar a ciência partindo exclusivamente de 

uma única filosofia (BULCÃO, 2009), ou seja, de uma “monofilosofia”, que tudo sabe e nada 

explica. Não se pode tentar provar o valor de sua lei a partir somente de uma única filosofia. O 

cerne da questão está em trabalhar com o pensamento científico no ponto médio entre 

experiência e matemática, teoria e prática. Juntas, ligadas e inter-relacionadas, a partir desse 

pluralismo o qual defende Gaston Bachelard. 

Logo, para Bachelard (2009a), a tarefa da filosofia das ciências é a de se tornar uma 

“polifilosofia”, partindo da análise de cada perspectiva filosófica e de suas respectivas 

influências no desenvolvimento do conhecimento científico, compreendendo que, em sua 

evolução, invariavelmente, todas elas influenciaram nesse avanço. Ele afirma, portanto, que a 

evolução filosófica de um conhecimento científico particular é um movimento que atravessa 

determinadas perspectivas filosóficas, a saber: o realismo, o positivismo, o racionalismo, o 

racionalismo complexo e o racionalismo dialético, nessa ordem. Aliás, os dois últimos podem 

ser denominados pela designação do “surracionalismo”, caminho ao qual devemos perquirir na 

ciência contemporânea. 

Entretanto, salienta Bachelard que, apesar de termos que levar em conta que na evolução 

dos conceitos científicos particulares todas essas perspectivas filosóficas influenciam de 

alguma maneira, não podemos rebaixar a filosofia do novo espírito científico a uma filosofia 

homogênea. Devemos considerar a evidência de que os conceitos científicos não atingem todos 

ao mesmo tempo, o mesmo estádio de maturação e desenvolvimento. Diz ele, que, “se as 

discussões filosóficas acerca da ciência permanecem confusas, é porque se pretende dar uma 
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resposta de conjunto ao mesmo tempo que se está obnubilado por um comportamento 

particular” (BACHELARD, 2009a, p. 21). 

O avanço de um conhecimento científico particular dá-se, neste crivo, sobre a etiqueta 

do alargamento de sua análise por meio das múltiplas perspectivas filosóficas, isto é, do 

“polifilosofismo”. Não devemos buscar a coerência do objeto reduzindo-o a um comportamento 

particular ou por um realismo de primeira aproximação. A evolução epistemológica caminha 

no sentido de uma maior coerência racional, pois, no instante seguinte que conseguimos 

conhecer duas propriedades do objeto, tentamos constantemente relacioná-las (BACHELARD, 

2009a). Para Bachelard, quanto mais profundo é o conhecimento mais acompanhado de uma 

abundância de razões coordenadas ele estará. 

A partir dessa discussão que implica as várias perspectivas filosóficas na evolução de 

determinado conhecimento científico particular, Bachelard afirma que se pode discutir sobre o 

progresso moral, poético, da felicidade etc., mas o único que não põe em dúvida é o progresso 

científico, “considerado como uma hierarquia de conhecimentos, no seu aspecto 

especificamente intelectual” (BACHELARD, 2009a, p. 23). Assim sendo, o progresso 

epistemológico da ciência dá-se por meio de uma estruturação que Bachelard faz ao defender a 

existência de certas “fases” que vão se sucedendo ao longo da evolução filosófica de um 

conhecimento científico particular (MARTINS, 2004), que, como observamos, vai do realismo 

ingênuo ao racionalismo dialético. Bachelard ressalta, então, que a filosofia capaz de dar conta 

do desenvolvimento científico é uma “filosofia dispersa”, que reúne, num corpo analítico, essas 

várias perspectivas filosóficas. Contudo, ele garante que o sentido da evolução filosófica dos 

conceitos científicos é tão claro que o pensamento científico ordena a própria filosofia. “O 

pensamento científico fornece, pois, um princípio para a classificação das filosofias e para o 

estudo do progresso da razão” (BACHELARD, 2009a, p. 23). 

Como exemplo da maturação filosófica que passa o pensamento científico e na defesa 

se sua “filosofia dispersa” (BACHELARD, 2009a), o autor de A Filosofia do Não cita o 

exemplo do conceito de massa, que passou pelos cinco níveis das filosofias científicas. Ela foi, 

segundo ele, integrada ao racionalismo complexo da Relatividade, chegando até a dialética 

“clara e curiosa” da mecânica de Dirac, consistindo numa perspectiva filosófica completa. 

Num primeiro nível, apresenta-se na forma animista. A massa está associada a um 

realismo ingênuo e a uma realidade em si porque se “aprecia uma massa pela vista”. Somente 

atribui-se quantidade à massa se o seu volume for relativamente grande. Quanto maior o volume 

do objeto mais massa ele terá, ou seja, há um conjunto de visões de senso comum que 

condicionam relacionar a massa a uma “apreciação quantitativa grosseira da realidade”, 
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efetivamente relacionada ao que “é maior é melhor”. O grande sempre está em vantagem sobre 

o pequeno, pois essa visão realista esnoba a massa das coisas miúdas e “insignificantes”.  

No segundo nível, podemos observar a noção empírica de massa. De acordo com 

Bachelard, ela está associada a uma determinação objetiva precisa, que ligado a uma “conduta 

da balança”, logo se beneficia da objetividade instrumental (BACHELARD, 2009a, p. 26). 

Neste caso, faz-se uma utilização simples de um instrumento que, apesar de complexo 

teoricamente, a consciência empírica se atém apenas ao uso do instrumento em si, não 

entendendo que, no ato mesmo de medir, a teoria subjaz a construção do próprio instrumento 

de medida. “Pesar é pensar. Pensar é pesar” (BACHELARD, 2009a, p. 27). Segundo o autor, 

podemos notar um logo período em que o “instrumento precedeu a teoria”, justamente na 

contramão do que opera a ciência hoje, que, por trás de cada instrumento, existe uma teoria que 

precede a sua construção. Ela é, portanto, uma “teoria concretizada, realizada e de essência 

racional” (BACHELARD, 2009a, p. 26). 

O terceiro nível de que fala Bachelard tem início no fim do século XVII, quando, com 

Newton, nasce o conceito racionalista de massa. De acordo com Bachelard (2009a), antes de 

Newton, estudava-se a massa no seu ser em sua forma primeira e realista e como quantidade de 

matéria. Após a mecânica newtoniana, a massa é estudada num devir dos fenômenos, isto é, 

como coeficiente de devir. Essa passa a ser estudada não em seu aspecto estático, mas em seu 

aspecto dinâmico. “[...] é no sentido da complicação filosófica que se desenvolvem 

verdadeiramente os valores racionalistas. Desde a sua primeira formulação que o racionalismo 

deixa antever o ultra-racionalismo17 [...]” (2009a, p. 28-29). Para ele, então, a mecânica racional 

de Newton define a massa dentro de um corpo de noções, apresentando-se como referência a 

outras noções, como a força e a aceleração, afastando-se de um realismo imediato e 

aproximando-se de uma construção racional. 

O quarto nível filosófico, apresentado por Bachelard, se refere a abertura provocada 

pela Relatividade na noção absoluta do conceito de massa em Newton. As noções de base 

fechadas de tempo absoluto, espaço absoluto, massa absoluta do racionalismo newtoniano, 

sofrem modificações no racionalismo completo, pois a noção de abertura se dá agora no interior 

da noção, tornando-se um elemento complexo em si, afirma Bachelard. “A massa não se 

                                                 
17

 Note-se que utilizamos anteriormente a designação de “surracionalismo”, sendo que, aqui, está escrito “ultra-

racionalismo”. Isso se deve ao fato da tradução, em alguns momentos, não corresponder ao original, 

principalmente quando se trata de um neologismo cunhado por Bachelard. Em algumas traduções da obra de 

Bachelard para o português, esse termo foi traduzido como “ultra-racionalismo”, perdendo seu sentido original. O 

que ocorre é que os comentadores de Bachelard têm preferido utilizar a designação de “surracionalismo” por 

entenderem que esse conceito está mais próximo de expressar a ideia por trás do conceito, isto é, um racionalismo 

mais completo e dialético em que devem caminhar em nível de complicação filosófica. 
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comporta da mesma maneira relativamente à aceleração tangencial e relativamente à aceleração 

normal. É, pois, impossível defini-la de uma forma tão simples como o fazia a dinâmica 

newtoniana” (BACHELARD, 2009a, p. 31). Agora, a noção de massa dialetiza-se e torna-se 

uma função complicada da velocidade, não independente dela como se fazia no racionalismo 

newtoniano. A velocidade determina uma maior complexificação da noção de massa, 

substituindo a noção simples de massa por uma noção complexa, permanecendo uma noção de 

base complexa, como sintetiza Bachelard. 

Representando o quinto nível da filosofia dispersa, Bachelard apresenta a noção de 

massa presente na mecânica de Dirac, a qual afirma ser um exemplo preciso de um elemento 

do surracionalismo dialético. Ele afirma que o racionalismo contemporâneo não se enriquece 

apenas por complicar suas noções de base ou por uma multiplicação íntima, mas que está em 

sintonia com uma dialética externa que o realismo é impotente para descrever (BACHELARD, 

2009a). Como a ciência opera seguida por rupturas, a mecânica de Dirac justamente impõe esse 

vetor dentro desse corpo de noções sobre o conceito de massa, chegando até o surracionalismo 

dialético. É assim que a ideia de massa negativa é inadmissível nas quatro filosofias anteriores, 

suscitando, de acordo com Bachelard, uma dialética externa, que nunca teria sido obtida 

meditando sobre a essência do conceito de massa presente nessas filosofias precedentes. 

Depois de expor todas essas doutrinas filosóficas (do realismo ao surracionalismo) 

correspondentes a um determinado conceito particular, Bachelard (2009a) alerta para se 

introduzir uma hierarquia das doutrinas filosóficas, uma vez que cada uma delas esclarece 

apenas uma faceta do conceito. A partir disso, a evolução de determinado conceito científico é 

entendida como um processo que atravessaria todas essas fases, como salientamos no início, 

constituindo-se o que nosso autor chama de progresso filosófico desse conceito. 

Embasado nesse pluralismo filosófico das cinco escolas filosóficas – realismo ingênuo, 

empirismo claro e positivista, racionalismo newtoniano ou kantiano, racionalismo completo, 

racionalismo dialético –, Bachelard propõe o conceito de Perfil Epistemológico em A Filosofia 

do Não (1940), apresentando também sua pluralidade filosófica. É com base nesse sistema de 

hierarquias das escolas filosóficas que Bachelard sugere mostrar o que permanece de 

conhecimento comum no conhecimento científico. Ele propõe que uma “psicologia do espírito 

científico deveria esboçar aquilo a que chamaremos de perfil epistemológico das diversas 

conceptualizações, o que sucederia por meio de um tal perfil mental que poderia medir-se a 

ação psicológica efetiva das diversas filosofias na obra do conhecimento” (BACHELARD, 

2009a, p. 40). 
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A ideia subjacente ao perfil epistemológico é a de que, em cada indivíduo, as diversas 

escolas filosóficas influenciam a pensar um conceito sob olhares diferenciados. Deste modo, 

em um mesmo indivíduo, um conceito pode ser concebido de forma distinta perante a visão de 

cada escola filosófica, ou seja, um conceito possui uma “intensidade de presença” e um certo 

“peso relativo” no indivíduo e no modo como esse pensa o conceito (MARTINS, 2004). 

Porém, Bachelard (2009a) salienta que o que torna o estudo do perfil epistemológico 

interessante para uma psicologia do espírito científico é o fato desse refletir apenas o estudo de 

um conceito determinado e válido para um espírito particular, analisado em um dado momento 

particular da sua cultura. Para conceitos diferentes, perfis diferentes. Em um mesmo indivíduo, 

por exemplo, o perfil epistemológico, para o conceito de energia, será diferente desse mesmo 

perfil para o conceito de massa. Além do mais, os próprios perfis modificam-se, 

gradativamente, em função da evolução psicológica e da história individual de cada indivíduo.  

Bachelard traça seu próprio perfil epistemológico para os conceitos de massa e energia: 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Fig. 1 – Perfil epistemológico do conceito de massa em Bachelard 
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Fig. 2 – Perfil epistemológico do conceito de energia em Bachelard 

Em relação ao perfil epistemológico de Bachelard para o conceito de massa, ele revela 

um peso acentuado para a noção racionalista de massa, uma vez que se orienta pelo 

racionalismo clássico. Bachelard confessa que essa noção foi constituída devido a uma 

educação matemática clássica e desenvolvida numa longa prática de ensino de Física elementar. 

A noção de massa constitui-se, para ele, sobretudo, numa noção racional. As colunas que 

representam o racionalismo completo e o racionalismo dialético aparecem com menor peso, 

sendo menos aparente no perfil. Bachelard alerta que se ele não se acautelar poderá ser 

dominado pela tendência simplesmente racional, já que este racionalismo simples pode entravar 

o seu racionalismo completo e, principalmente, o seu racionalismo dialético. De acordo com 

ele, mesmo filosofias, como o racionalismo newtoniano e kantiano, podem, em determinados 

momentos, enturvar o pensamento e constituir-se em obstáculo ao progresso da cultura 

(BACHELARD, 2009a, p. 41). 

 Bachelard considera, em seguida, o que ele chama o lado “pobre da cultura”, isto é, a 

noção de massa sob a sua forma empírica.  Esse sentido empírico, atribuído a noção de massa, 

se dá pelo fato de Bachelard ter trabalhado nos laboratórios de Química e pesando cartas nos 

correios, confessando que a “conduta da balança” conferiu-lhe esse sentido empírico no seu 

perfil epistemológico. 

 Por último, como todos os indivíduos, Bachelard também “carrega” vestígios de 

realismo, mesmo para um conceito tão elaborado como o conceito em causa, ele não realizou 
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totalmente uma psicanálise. Ele confessa que demasiado depressa adere a metáforas e pensa a 

massa como uma quantidade precisa, concreta e palpável. 

 Em relação ao perfil epistemológico do conceito de energia, Bachelard observa que a 

parte racionalista do perfil epistemológico do conceito de energia é semelhante ao do conceito 

de massa, tanto em sua forma newtoniana como relativista. Já a parte empírica do perfil 

epistemológico do conceito de energia diferencia-se do perfil do conceito de massa, pois, na 

noção de energia, a influência empírica exerce pouca importância, já que “[...] a conduta do 

dinamómetro não existe por assim dizer entre nós. Quando compreendemos verdadeiramente o 

dinamómetro, compreendemo-lo na orientação racionalista” (2009a, p. 43). Bachelard diz que 

foram raras as vezes que se utilizou de condutas positivas em relação à noção de energia. 

 Entretanto, o realismo é latente no perfil do conceito de energia, exercendo uma 

confusão no entendimento deste conceito. “[...] Este conhecimento confuso é uma mistura de 

obstinação e de raiva, de coragem e de tenacidade; realiza uma vontade surda de poder que 

encontra inúmeras ocasiões de se exercer” (BACHELARD, 2009a, p. 43). Isso complica, 

portanto, a compreensão empírica e racional do conceito de energia. 

 Em suma, é importante destacar que Bachelard defende que se faça uma análise 

filosófica espectral para poder determinar, com precisão, como reagem as diversas escolas 

filosóficas no nível de um conhecimento objetivo particular. Além do mais, ele enfatiza a ideia 

desse pluralismo filosófico no desenvolvimento de cada conceito particular, afirmando que, 

para evoluir, cada conceito particular, necessariamente, tem que passar por cada escola 

filosófica – do realismo ao surracionalismo – e que não pode ser explicado unicamente por uma 

dessas filosofias, porque “[...] um conhecimento particular pode expor-se numa filosofia 

particular; mas não pode fundar-se numa filosofia única; o seu progresso implica aspectos 

filosóficos variados” (BACHELARD, 2009a, p. 45). 

Bachelard também ressalta a individualidade dos perfis que cada indivíduo carrega, bem 

como a permanência das ideias filosóficas no desenvolvimento do espírito científico. Isso se 

deve pelo fato de que o conceito de perfil epistemológico está intimamente ligado ao de 

obstáculo epistemológico, “porque um perfil guarda a marca dos obstáculos que uma cultura 

teve que superar” (BACHELARD, 2009a, p. 47). Daí, que a superação dos obstáculos não se 

dá de maneira definitiva, como já pontuamos quando analisamos os diversos obstáculos, nem 

a evolução filosófica de cada perfil, possibilitando a construção de novas “zonas”, significaria 

necessariamente o desaparecimento espontâneo das concepções precedentes (MARTINS, 

2004). Como vimos, o próprio Bachelard carrega consigo “impulsos” de realismo, o que mostra 
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que essa conduta permanece encravada no espírito científico mesmo dos que já passaram por 

uma psicanálise do conhecimento objetivo. 

 

1.7 A Cidadela dos sábios 

 

Compreendendo que a ciência contemporânea constrói seus próprios objetos do 

conhecimento; que é sempre aproximativa da verdade; que tem no racionalismo aplicado e no 

materialismo técnico sua característica primordial; que se regionaliza para melhor informar o 

seu fenômeno; devemos então compreender o papel que os cientistas exercem em meio a toda 

esta dinâmica da ciência contemporânea, entendendo-a como um empreendimento intimamente 

humano e carregada por marcas históricas. Como sinônimo de construção, a ciência percorre 

um longo caminho até chegar a um “estágio adequado” de um determinado conceito científico, 

passado por transformações ao longo de sua produção.  

Segundo Barbosa e Bulcão (2011), para compreendermos o caráter novo e abrangente 

proporcionado pelo racionalismo contemporâneo, precisamos compreender qual a importância 

exercida pela cidade científica 18  no pensamento bachelardiano. Para Bachelard, “[...] 

conjuntamente, os sábios unem-se numa cela da cidade científica, não apenas para 

compreenderem, mas ainda para se diversificarem, para activarem todas as dialéticas que vão 

dos problemas precisos às soluções originais [...]” (BACHELARD, 1990, p. 10).  

O caráter social e comunitário da cidade científica é partidário da compreensão de que 

a ciência é produto humano e, sendo produto do homem, irá refletir determinações históricas e 

sociais. Contudo, Bachelard aponta para 

 

[...] o caráter fortemente constituído da comunidade científica do nosso tempo. O 

pensamento científico tem atualmente tal aparato de pensamento confirmado que já 
não se veem desses retornos ao passado. O pensamento científico de nosso tempo é 

um pensamento de progressos positivos, de progressos garantidos por uma 

comunidade científica competente (BACHELARD, 1977, p. 166). 
 

A cidade científica para Bachelard é a garantia do trabalho unido, socialmente 

constituído e moralmente respaldado dos trabalhadores da prova. Mas, como replica Silva 

(2003), ela não é garantia da objetividade total e nem de uma verdade perene, mas será quem 

garantirá as regras de ação. Para Bachelard, pelo próprio fato do conhecimento ser fruto de 

construções e reconstruções constantes, além de sucessivas aproximações do real, o diálogo 

                                                 
18

 O termo ‘cidade científica’ ou ‘cidadela dos sábios’, aos quais Bachelard se refere em suas obras, corresponde, 

grosso modo, ao que hoje chamamos de ‘comunidade científica’, termo esse que é mais usado atualmente. 
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entre os sujeitos da ciência é quem permitirá a disseminação e a troca de experiências. Mas, a 

comunidade científica não será a detentora da verdade, a cité não é quem irá determinar a 

veracidade perene de um saber científico, “não é a vontade de um sujeito ou a soma de 

perspectivas, tampouco um senso mediano (consenso) entre elas que definirá o que é ou não 

verdade [...], ela não depende ou é fruto tão-somente da vontade de alguém ou mesmo de uma 

comunidade” (SILVA, 2003, p. 140). Ela favorece o controle, a troca, a comunhão, 

proporcionado pelo diálogo entre os sujeitos da cité.    

Neste sentido, Bachelard considera que a cidade científica é o encontro dos sujeitos da 

ciência que, reunidos, constroem saberes. Para ele, o cientista tem que assumir um lugar em 

uma das celas da cidade científica, colocar-se como um sujeito que assume seu papel na 

produção científica. Propenso a isto, a cidade científica é formada por inúmeros cientistas que 

participam de uma dada sociedade e cultura. Daí, Bachelard considera o caráter que a influência 

do fenômeno social emprega na realidade científica, que, apesar de não ser determinante, não 

pode ser desconsiderado. 

 

Para ter certeza de que o estímulo deixou de ser a base de nossa objetivação, para ter 

certeza de que o controle objetivo é uma reforma em vez de um eco, é preciso chegar 

ao controle social. A partir de então — mesmo que nos acusem de cair num círculo 

vicioso — propomos que a objetividade seja fundada no comportamento do outro, ou 

ainda, para logo revelar o aspecto paradoxal de nosso pensamento, pretendemos 

escolher o olho do outro — sempre o olho do outro — para ver a forma — a forma 

felizmente abstrata — do fenômeno objetivo: Dize-me o que vês e eu te direi o que é. 

Só esse circuito, na aparência insensato, pode nos dar alguma garantia de que fizemos 

completa abstração de nossas ideias primeiras [...] (BACHELARD, 2016, p. 295). 

 

Para Bachelard, a cidade científica se fundamenta sobre a égide do social. Portanto, o 

saber científico que se constrói na individualidade não é saber científico, pois o saber encerrado 

na posse individual precisa ser psicanalisado (BACHELARD, 1977), já que impossibilita a 

construção de um saber mais organizado e estruturado racionalmente. Assim, “[...] para trazer 

à luz um saber, é preciso desensacá-lo, é preciso expô-lo, é preciso partilhá-lo com outrem; é 

preciso discutí-lo no plano da representação relacional em duas dimensões” (BACHELARD, 

1977, p. 74). É necessário, portanto, que os sujeitos da ciência assumam seu lugar na cidadela 

e produzam dentro da cidade científica, porque é dentro dela que se obedece a um primado a 

priori de regras pré-estabelecidas. É a cidadela dos sábios que estabelece os modos de agir dos 

sujeitos da ciência. Por isso, no novo espírito científico, a produção dos saberes científicos é 

uma produção social. 

Porém, a importância do social na produção do conhecimento que Bachelard compete à 

cidade científica não significa dizer que ele descarte a individualidade de cada sujeito dentro 
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da cidadela, mas que os sujeitos devem produzir dentro das regras básicas que regem a cidade 

científica encarando a ciência como produção social. 

Diante disso, podemos direcionar a discussão para três caracteres fortemente ligados da 

cultura científica moderna que, segundo Bachelard, é a “objetividade racional”, a “objetividade 

técnica” e a “objetividade social”. Para Bachelard (2013), a filosofia das ciências que não 

pretenda tornar-se utópica deve formular uma síntese destes três caracteres. Portanto, a 

realidade é construída nessa dialética que leva a razão para a experiência, que traz a experiência 

para juntar-se a um pensamento inquieto. Daí, Bachelard afirma que: “as duas sociedades, a 

sociedade teórica e a sociedade técnica, tocam-se e colaboram. Ambas se compreendem” 

(BACHELARD, 2013, p. 174). O domínio social da ciência, a cidadela dos sábios, deve 

também se tocar, se reunir para comunicarem-se, dialetizar para progredir, uma vez que os 

sábios poderão comunicar suas especializações no grupo, partilhando, integrando, associando 

a dialética de um todo compartilhado. 

Desta perspectiva epistemológica de Bachelard, sobre sua defesa de se produzir o 

conhecimento científico no social, no grupo dentro da cidadela dos sábios, ele focaliza um 

social internalista. Isto é, o social, para Bachelard, fica restrito à cidadela dos sábios, uma 

vez que ele não se preocupou em problematizar questões sobre a relação entre a Ciência e a 

Sociedade, e como isso pode ou não vir a afetar o trabalho dos cientistas dentro das suas 

respectivas comunidades científicas. A análise do social, para Bachelard, é mais restrita a um 

aspecto internalista da ciência, eximindo-se de fazer uma análise mais externalista. Ele não 

deixa claro em suas obras o porquê disso, mas pode ser uma característica da sua época, como 

pode ser também uma posição do próprio autor. Porém, levando em consideração os estudos 

que se desenvolveram e vêm se desenvolvendo sobre História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência acerca da importância de discutir a Ciência e sua relação com a Sociedade. Bachelard 

defende que o cientista, como membro de uma comunidade científica e, ao mesmo tempo, 

membro também de uma sociedade, poderia ter se dedicado a esses aspectos tão importantes 

na construção do espírito científico de uma sociedade, o qual ele tanto defende em suas obras. 

 

1.8 A Filosofia do Não 

 

Até aqui, pelo fato de termos discutido um pouco a proposta de Bachelard em se adotar 

uma filosofia do não, poderiam novamente nos fazer uma objeção: essa filosofia do não, que 

tanto Bachelard se empenha em defender, poderia ser uma filosofia da exclusão, da redução, 

que elimina, que contradiz e que nega saberes? Caberia, então, perguntar se Bachelard, 
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propondo fundar sua epistemologia sobre um não-cartesianismo, postulava que a filosofia 

cartesiana nada tinha a oferecer? Que a Geometria Euclidiana é inútil em detrimento da 

Geometria não-euclidiana? Que todas essas filosofias tradicionais foram inúteis, e que, por isso, 

devemos colocá-las “embaixo do tapete”? Bem, já havíamos alertado que, ao adentrar na seara 

bachelardiana, correríamos o risco de múltiplas interpretações, dentre as quais muitas são 

demasiado precipitadas. Todavia, a nosso ver, Bachelard não deixa dúvidas de qual é sua 

proposta em se adotar uma “filosofia do não”. 

Ao propor sua “filosofia do não”, Bachelard acredita que não se trata de simplificar o 

valor destas “negações”, na medida em que “[...] a geometria não-euclidiana não é feita para 

contradizer a geometria euclidiana. Ela é, antes, uma espécie de fator adjunto que permite a 

totalização, o acabamento do pensamento geométrico, a absorção numa pangeometria [...]” 

(BACHELARD, 2000, p. 16). Neste sentido, trata-se de uma filosofia do não que não reduz e 

nem elimina, mas que inclui para ampliar as bases destes conhecimentos, constituindo um novo 

saber, mais próximo da verdade. É um não para conceitos ainda incompletos, que ainda não 

atingiram uma maior totalização do seu pensamento, precisando, então, passar por novas 

retificações e rupturas, a partir de uma nova proposta, para compor um novo arcabouço, que 

será mais refinado, elaborado, abrangente, produzindo, com isso, o alargamento desses saberes 

e possibilitando o transcender desses seus limites primeiros.  

Bachelard não nega e nem condena a teoria anterior, como podem objetar. É necessário, 

diz o autor, “lembrar repetidas vezes que a filosofia do não não é psicologicamente um 

negativismo e que ela não conduz, face à natureza, a um niilismo”. Pelo contrário, diz 

Bachelard, “ela procede, em nós e fora de nós, de uma atividade construtiva. Ela afirma que o 

espírito é, no seu trabalho, um fator de evolução [...]” (BACHELARD, 2009a, p.  18-19). 

Portanto, podemos entender por suas próprias palavras que “[...] A filosofia do não não é uma 

vontade de negação. Não nega seja o que for, seja quando for, seja como for. São as articulações 

bem definidas que ela imprime ao movimento indutivo que a caracteriza e que determina uma 

reorganização do saber numa base alargada” (BACHELARD, 2009a, p. 117). A filosofia do 

não é, antes de tudo, a reorganização do saber em uma base alargada. Sua negação se constrói 

dentro daquilo que foi ignorado (no sentido de não se ter conhecimento) por essa teoria e, por 

meio da totalização de novos conceitos retificados, conseguiu-se transcendê-los. E isso se 

reflete em todas as formas do pensamento científico contemporâneo. Segundo Bachelard, elas 

são luzes recorrentes que se projetam nas sombras ocultas desses conhecimentos incompletos.
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Para Japiassú “[...] É um não que abre uma fronteira, que rompe com um estatuto, que 

contesta os fundamentos. Trata-se de um não de alguém que retoma a liberdade. Suas 

consequências fundamentais são a integração do sistema negado e sua função retroativa [...]” 

(JAPIASSÚ, 1976a, p. 69, grifos do autor). Está claro que a filosofia do não, se justifica pelo 

fato de ser uma filosofia viva, ativa, e que está constantemente se retificando e abrindo sua 

racionalidade para o novo. É justamente este não racionalizado que fundamenta as bases da 

nova teoria por meio de novas razões. Ele reordena a razão que outrora fora aceita, mas que, na 

ciência contemporânea, cedeu lugar a uma razão mais aberta e dinâmica, uma vez que essa 

razão se reinventa constantemente. Contudo, há uma evolução tanto científica como espiritual 

na ciência e nos cientistas; na ciência contemporânea, a evolução do pensamento científico fica 

evidente com as novas transformações sofridas no campo da mecânica quântica e da 

relatividade. 

 

[...] um sistema filosófico não deve ser utilizado para outros fins para além dos que 

ele se atribui. Dito isto, o maior erro contra o espírito filosófico seria precisamente o 

de não ter em conta esta finalidade íntima, esta finalidade espiritual que dá vida, força 

e clareza a um sistema filosófico. Em particular, se se pretende esclarecer os 

problemas da ciência através da reflexão metafísica, se se pretende misturar os 

teoremas e os filosofemas, surge imediatamente a necessidade de aplicar uma filosofia 

necessariamente finalista e fechada a um pensamento científico aberto. Corre-se o 

risco de não agradar a ninguém: nem aos cientistas, nem aos filósofos, nem aos 

historiadores (BACHELARD, 2009a, p. 09). 

   

Devemos objetar também, a partir da citação acima, que o momento histórico-cultural 

vivido por Euclides, por exemplo, era bem diferente daquele vivido por Lobatchevsky quando 

esse retificou conceitos da teoria euclidiana. A proposta do “não” de Bachelard é justamente 

uma forma de compreender essa dinâmica do pensamento científico contemporâneo e a 

evidência de que a ciência evolui retificando conceitos, modificando suas noções. O 

cartesianismo, o positivismo, o empirismo, o realismo, não são para Bachelard filosofias que 

nada contribuíram com a análise filosófica da ciência. Pelo contrário, o que Bachelard ressalta 

é que estas filosofias interpretavam a ciência por vieses não condizentes com o novo espírito 

científico, ou seja, viam a ciência ainda em um estado permanente de produção e acumulação 

de conhecimentos; a experiência como única fonte de conhecimento; uma realidade como 

repositório de irracionalidade; a ciência fora dos parâmetros sociais enfim. Essas análises não 

condizem mais com a realidade da ciência contemporânea, que evolui e constrói sua história, 

retificando conceitos a partir de rupturas e descontinuidades, do imbricamento entre o real e o 

racional. É, por isso, que salienta Castelão-Lawlees: 
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[...] era uma falha imperdoável tentar entender a ciência moderna através de modelos 

epistemológicos que a tinham precedido historicamente. Isso era tão mau como tentar 

impor o mesmo esqueleto intelectual (framework) explicativo a modos de pensar 

metafisicamente e ontologicamente diferentes dos estabelecidos pela tradição [...] 

Para Bachelard, todas as filosofias da ciência correntes eram insuficientes para 

explicar os modos de pensar matemáticos e ontológicos do século XX [...] 

(CASTELÃO-LAWLEWS, 2010, p. 62-63). 

 

Dito de outro modo, na visão bachelardiana, essas formas de pensar a ciência estavam 

ultrapassadas para compreender o trabalho que envolve a atividade da ciência contemporânea, 

pois mantêm explicações imutáveis e até mesmo românticas da ciência, tendo em vista que a 

ciência, atualmente, exige um novo modo de pensá-la e compreendê-la, levando em 

consideração os aspectos de natureza tanto epistemológicos como históricos e sociais. Segundo 

a autora supracitada, os conceitos de probabilidade, incerteza, fenomenotécnica, ruptura 

epistemológica e obstáculo epistemológico eram evidências de uma filosofia da ciência 

diferente daquelas que enxergavam uma ciência que ascende ao progresso verticalmente. E, ao 

colocar para a epistemologia a tarefa de construir novas bases de sustentação para a ciência 

contemporânea, a filosofia do não compreende o conhecimento científico como uma evolução 

do espírito. Então, podemos entender, seguindo Bachelard (2009a, p. 18), que a filosofia do não 

surgirá não como uma atitude de recusa, senão como uma atitude de conciliação. Em suma, diz 

o autor: 

 

a ciência instrui a razão. A razão deve obedecer à ciência mais evoluída, à ciência em 

evolução [...] Em todas as circunstâncias, o imediato deve ceder lugar ao construído. 

[...] A pedagogia da razão deve pois aproveitar as possibilidades do pensar. Deve 

procurar a variedade dos pensamentos, ou melhor, as variações do pensamento [...] 

(BACHELARD, 2009a, p. 124-125). 

 

Bachelard, a partir destes conceitos, inova no modo de ver e de interpretar a ciência, 

pois a dinâmica, agora, não está no dualismo razão/técnica, mas no papel desempenhado pelo 

racionalismo aplicado que dialetiza essas noções e produz um novo modo de interpretar a 

ciência contemporânea, partindo, agora, de uma visão abstrato/concreta sobre a realidade 

científica, na qual a filosofia do não procura a reorganização do conhecimento em bases 

alargadas, compreendendo o espírito científico como um fator em evolução. 

 

1.9 O Bachelard noturno 

 

O que levou um ardente epistemólogo “sair” do campo estrito da produção dos conceitos 

científicos para se aventurar também na seara das imagens poéticas e do devaneio? Essa 

indagação seria, a priori, no mínimo curiosa se não fosse tão importante. Ela procede ao 
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percebermos a constância que permeia os trabalhos sobre as ideias de Bachelard, que se 

alternam na apresentação ora dos conflitos, ora das alianças, ora da unidade, ora da oposição 

em seu pensamento. Isso se deve, quem sabe, por Bachelard ser considerado um autor de leitura 

consideravelmente difícil, condicionando, muitas vezes, o surgimento de interpretações 

diversas sobre a sua obra.  

Os estudiosos da obra bachelardiana dividem-na em duas vertentes distintas: uma 

científica, outra poética. Michel Vaddé, segundo Bulcão (2009), afirma que podemos entrar no 

pensamento bachelardiano por vários caminhos; e isso se dá, muitas vezes, por uma das 

vertentes do seu pensamento. Afinal, seria possível dizer que há um fio condutor que une as 

duas vertentes aparentemente opostas? Ou será que existe um limite de interseção que impõe 

uma independência entre racionalidade e imaginação? É bem verdade que Bachelard afiançou 

não haver como firmar os dois polos de seu pensamento como análogos, destacando o cuidado 

que devemos manter ao tratar desta questão.  

 

Talvez seja bom exercitar uma rivalidade entre a atividade conceptual e a atividade 

de imaginação. Em todo caso, só se encontra desengano quando se pretende fazê-las 

cooperar. A imagem não pode fornecer matéria ao conceito. O conceito, dando 

estabilidade à imagem, lhe asfixiaria a vida. Nem seria eu quem tentaria enfraquecer, 

mediante transações confusionais, a nítida polaridade do intelecto e da imaginação. 

Houve eu por bem escrever outrora um livro para exorcizar as imagens que 

pretendem, numa cultura científica, gerar e sustentar conceitos[19. Quando o conceito 

assume sua atividade essencial, isto é, quando ele funciona num campo de conceitos, 

que volúpia — que feminilidade! — no utilizarem-se de imagens! [...] Em 

compensação, porém, não serei eu quem, falando do meu amor fiel pelas imagens, as 

estudará com um grande reforço de conceitos (BACHELARD, 2009b, p. 50, grifos 

nosso). 

      

Bachelard acentuou que “os eixos da ciência e da poesia são inversos”, “são dois 

contrários bem feitos”. Podemos cair no erro de parecer presunçoso afirmar a existência de uma 

possível aliança entre as duas vertentes ou mesmo de uma independência entre uma ou outra de 

modo claro e objetivo, sem uma análise adequada e exclusiva em tal sentido. Entretanto, 

concordamos com Japiassú (1976a), quando ele assevera que: 

 

[...] mais do que dividida, a filosofia bachelardiana excluiu veementemente todo e 

qualquer compromisso entre suas duas vertentes: epistemológica e poética. Bachelard 

não se cansou de alertar para o perigo de confundir ciência e poesia [...]. No entanto, 

enganar-nos-íamos redondamente se negássemos a possibilidade de encontrar, na obra 

de Bachelard, certa unidade, apesar de sua ambivalência aparentemente irredutível. 

Pelo menos, podemos descobrir uma unidade de inspiração e de movimento, 

proporcionando-nos certas concordâncias ou convergências (1976a, p. 115-116, 

grifos nosso). 

 

                                                 
19 Bachelard está se referindo ao livro A formação do espírito científico (1938). 
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Movimento, talvez, esteja aí um relance de luz para esta questão, uma vez que a ciência 

para Bachelard é descontínua e está constantemente a progredir e a retificar-se. As imagens 

poéticas, o devaneio, os sonhos nos dão o impulso para um voo ascensional em busca do infinito 

e, talvez, de nossa verdadeira essência, isto é, nos coloca em constante movimento a partir de 

um onirismo ativo e dinâmico. Conseguimos ter essa leitura por meio da obra O ar e os sonhos, 

na qual Bachelard coloca a imaginação como forma de se buscar o infinito e de criar novas 

imagens, de ir além do visível, colocando o hábito como a exata antítese da imaginação 

criadora. Bachelard nos convida a viver uma dialética de compreender a realidade como um 

poder de sonho e o sonho uma realidade.  

Talvez, a preocupação do próprio Bachelard recaísse para o fato de que pudéssemos 

confundir ciência e poesia, além da ocorrência dele ser tanto o homem do dia como da noite. 

Entretanto, pela razão do nosso autor perseguir tanto a racionalidade científica como uma 

metafísica da imaginação, é preciso ressaltar fazendo uso de suas próprias palavras, que “[...] 

a crítica intelectualista da poesia jamais conduzirá ao lugar onde se formam as imagens 

poéticas. Guardemo-nos de controlar a imagem como um magnetizador controla a sonâmbula” 

(BACHELARD, 2009b, p. 51). Logo, não devemos concluir que Bachelard aborda a ciência 

como poeta ou investiga os seus sonhos e devaneios por meio de teoremas (JAPIASSÚ, 1976a). 

Aliás, “os poemas ocultam os teoremas”, já dizia Bachelard em A Psicanálise do fogo. Todavia, 

isso não sugere que ciência e poesia não possam conjecturar uma unidade de inspiração, o que 

nos parece ter ocorrido isso em Bachelard: ciência e poesia inspiraram nosso filósofo e fizeram-

no pensar o mundo das ideias por meio de uma imaginação que tem a capacidade de criar este 

mundo em vez de apenas reproduzi-lo. 

De certo, esta discussão fica para um estudo futuro devido aos limites e objetivos desta 

pesquisa. O que podemos endossar é que pode existir certa influência dialetizante de uma 

vertente sobre a outra no filósofo Bachelard. Não podemos desconsiderar o fato de que a 

transposição de conceitos científicos para o campo das imagens poéticas é temerosa como 

também o inverso seria. Do mesmo modo, estamos falando de um indivíduo situado em um 

dado contexto histórico. Por mais que Bachelard tentasse “ancorar” seu lado diurno enquanto 

viajava pelas imagens poéticas, ele permanecia lá, no seu inconsciente quando sonha as imagens 

poéticas e quando devaneia. Não existem dois Bachelard. Existe apenas um, que conseguiu 

tanto ver e pensar o mundo pelos olhos da ciência e da epistemologia como pelas imagens 

poéticas e pelos devaneios. Existiu apenas o Bachelard das vinte e quatro horas, que viveu em 

animus e em anima. Quiçá seja por isso que ele sonhou por dois, pensou por dois e viveu como 

ninguém. 
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Podemos, então, encaminhar nossa discussão, lacônica e não peremptória, sobre o 

Bachelard noturno, o homem da noite que sonha os limites de uma existência mundana, que 

busca, talvez na imaginação e no devaneio, o ultrapassamento dessa nossa existência primeira. 

Podemos entender, então, que “[...] razão e imaginação são, na obra do autor, caminhos de 

‘sobre-humanidade’, o que significa dizer que tais atividades se impõem como verdadeiros atos 

prometeicos que conduzem o homem numa aventura em direção ao novo, ao imprevisto, ao 

surreal [...]” (BULCÃO, 2010, p. 177). A objetividade científica pode não ter oferecido a 

Bachelard uma experiência que o completasse inteiramente, buscando nos seus verdadeiros 

amigos, os poetas, um diálogo realmente vivo que o instigasse a viver plenamente. Foi, então, 

pelo caminho da razão e da imaginação, considerados verdadeiros voos ascensionais 

(BULCÃO, 2010), que Bachelard alcançou um reino novo, surreal e imagético, contraído 

apenas por meio do ato de criação como ressalta Bulcão. 

Na obra noturna de Gaston Bachelard, podemos demarcar dois momentos distintos de 

sua análise sobre o tema da imaginação muito importantes para compreendermos a evolução 

do seu pensamento em torno do seu estudo sobre a imaginação e o devaneio poético. Barbosa 

e Bulcão (2011) assinalam para essa importante caracterização e apontam que o tema da 

imaginação no lado noturno de sua obra pode ser dividido nesses dois momentos distintos 

caracterizados por usarem métodos diferentes no estudo da imagem. A primeira obra que marca 

o início da “caminhada poética” de Bachelard, bem como este primeiro momento é A 

psicanálise do fogo (1938), podendo ser encarada como uma obra de transição entre as duas 

vertentes da obra do autor. Esse primeiro momento vai até A Terra e os devaneios do repouso 

de 1947. 

É importante destacar que a tradição filosófica entende a imagem como uma simples 

representação sensório-intelectual, ou seja, os objetos são apreendidos pelos sentidos por meio 

de uma recordação apagada do seu interior. A imagem, nesse sentido, é tida com uma mera 

representação mental retida à ideia e à sensação, não fazendo sentido a ideia de uma imagem 

objetiva (BULCÃO, 2010). Para a autora, Bachelard rompe inteiramente com seus hábitos 

racionalistas para fundamentar-se na seara da poética com uma nova concepção de imaginação, 

“substituindo o enfoque psicológico-gnosiológico pelo enfoque estético” ele passa a entender a 

imagem como um acontecimento objetivo, que dá origem a uma nova realidade, a uma 

surrealidade que é construída pelo próprio homem. Para ele, a imaginação é autônoma e não 

meramente representativa da realidade em si ou dependente da razão (BULCÃO, 2010, p. 181). 

Bachelard coloca-se no seio de uma “[...] filosofia da imaginação para a qual a imaginação é o 
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próprio ser, o ser produtor de suas imagens e de seus pensamentos. A imaginação dinâmica 

ganha então a dianteira sobre a imaginação material [...]” (BACHELARD, 2001a, p. 109).  

Na Psicanálise do fogo, quando se inicia o primeiro momento do estudo da imagem por 

Bachelard, caracteriza-se por ele desenvolver uma interpretação voltada para os elementos mais 

primordiais para o homem – o fogo, a água, a terra e o ar, isto é, Bachelard está voltado para 

uma explicação objetiva dos elementos fazendo uso de uma interpretação psicanalítica desses 

elementos. A relação que o autor deixa transparecer quando trabalha com esses fenômenos 

primordiais, a nosso ver, mostra as marcas de sua infância e adolescência nos redutos de Bar-

sur-Aube, quando viveu em contato com os elementos mais íntimos da Natureza: riachos; rios; 

montanhas; fogo; árvores; revelando as marcas que sua vida no campo deixou em sua 

caminhada futura, salientado por ele em suas obras noturnas. 

Segundo Barbosa e Bulcão (2011), este primeiro momento do estudo da imagem em 

Bachelard pode ser encarado como uma preocupação do autor em mostrar as “sucessões do 

desenvolvimento imaginativo”, ou seja, Bachelard trabalha com a ideia de “inconsciente 

coletivo”. Para as autoras, Bachelard acredita que os elementos – fogo, ar, terra e água – 

funcionam como imagens arquetípicas que estão enraizadas no inconsciente de cada um. Para 

exemplificar, ele se utilizou de vários textos literários, mostrando como a imagem da violência 

das águas, do voo, das nuvens podem apresentar por parte de autores diferentes interpretações 

coincidentes (BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 41). Suas obras dedicadas à imaginação do ar, 

da água, do fogo e da terra exemplificam este tipo de estudo sobre a imagem empreendida por 

Bachelard. 

Assim, Bachelard trabalha nessas suas primeiras obras com os quatro elementos da 

matéria, com um interesse apaixonado pelo devaneio dos “belos sólidos” e das “belas 

matérias”. Porém, ao “migrar” para o campo das imagens poéticas, Bachelard carregou, em 

princípio, certos “rasgos” de objetividade científica.  

Tentando não “contaminar” a objetividade na interpretação das imagens, confessa: “[...] 

fiel aos nossos hábitos de filósofo das ciências, tínhamos tentado considerar as imagens fora de 

qualquer tentativa de interpretação pessoal [...]”. E diz que, “[...] por si só, a atitude ‘prudente’ 

não será uma recusa em obedecer à dinâmica imediata da imagem? Tínhamos, aliás, verificado 

como é difícil libertar-nos dessa ‘prudência’ [...]” (BACHELARD, 1993, p. 03). Bachelard frisa 

que o método que ele empregava na análise desses elementos, mesmo tendo a seu favor a 

prudência científica, mostrou-se, com o tempo, insuficiente para fundar uma metafísica da 

imaginação. 
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Entretanto, Barbosa e Bulcão sublinham que mesmo resgatando conceitos da psicanálise 

freudiana, Bachelard não seguiu a rigidez sistemática da qual a psicanálise é tributária. “Ele 

reconhece a insuficiência do método psicanalítico e do psicológico para o estudo das imagens, 

uma vez que estes a transformam em símbolos [...]” (BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 42). 

Por isso, Bachelard ressalta que se diferencie os símbolos tratados pela psicanálise e as imagens 

do imaginário, afirmando o seguinte: 

 

um símbolo psicanalítico, por mais protoeiforme que seja, é contudo um centro fixo, 

propende para o conceito; em suma, é com suficiente precisão um conceito sexual. 

Poder-se-ia dizer que o símbolo é uma abstração sexual realizada no sentido mesmo 

em que os antigos psicólogos falavam “de abstrações realizadas”. De qualquer 

maneira, para o psicanalista, o símbolo tem o valor de significado psicológico. A 

imagem é diferente. A imagem tem uma função mais ativa. Por certo tem um sentido 

na vida inconsciente, por certo designa instintos profundos [...] (BACHELARD, 

2001b, p. 62, grifos do autor). 

 

 Voltando para a análise dos arquétipos, termo retirado da psicologia de Jung, Bachelard 

diz que a psicanálise não permite que o imaginário apresente autonomia frente aos símbolos 

próprios. Dessa forma, ela estaria mais preocupada não somente com as imagens internas, mas 

também com a influência e as impressões que determinadas coisas, como, por exemplo, a pedra, 

a rocha, a nuvem etc., provocam nos sujeitos, e como essas imagens formam uma espécie de 

arquétipos do inconsciente (BARBOSA E BULCÃO, 2011).  

Segundo nosso autor, para compreendermos um arquétipo não podemos reduzi-lo 

apenas a uma imagem simples. Os arquétipos seriam várias imagens que estariam presentes na 

ancestralidade de cada homem. Por isso, mesmo criticando o estudo psicanalítico da imagem, 

Bachelard reconhece, de acordo com Barbosa e Bulcão (2011), sua importância como método 

necessário para compreender os fatos que acontecem no inconsciente e no íntimo de cada 

indivíduo, bem como para a formação do espírito científico. Logo, é preciso revelar e 

compreender o inconsciente das formas conscientes. 

A psicanálise, para Bachelard, deve, então, voltar-se para um contato menos superficial 

e mais direto com a matéria. Essa deve penetrar na matéria, criar imagens do seu interior. Será 

preciso, então, “[...] uma psicanálise cósmica, uma psicanálise que abandonasse por um instante 

as preocupações humanas para se inquietar com as contradições do Cosmos [...]”. Ela deve se 

deter mais com uma psicanálise da matéria e não somente com a psique humana, porque é no 

fundo da matéria e do devaneio material que surgem as melhores imagens poéticas. Assim, 

“[...] Seria preciso também uma psicanálise da matéria que, aceitando o acompanhamento 

humano da imaginação da matéria, seguisse mais de perto o jogo profundo das imagens da 

matéria [...]” (BACHELARD, 1993, p. 126). 
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É, na Poética do Espaço (1957), que nasce o segundo momento do estudo da metafísica 

da imaginação na obra noturna de Bachelard, na qual ele procura agora uma “determinação 

fenomenológica da imagem”, abandonando sua tentativa de interpretação psicanalítica dos 

elementos que se deu nas obras anteriores. Doravante, a imaginação na poética bachelardiana 

assume a função de impulsionar o homem para ir além da sua condição elementar. As imagens 

são encaradas como uma forma de proporcionar ao espírito a busca por sonhos mais intensos, 

mais profundos. Portanto, em seu pensamento a imaginação corresponde a forma da 

imaginação criadora, que não busca mais a contemplação e a reprodução das imagens, mas a 

deformação dessas imagens primeiras com o fito de explorar seus valores mais íntimos, afetivos 

e simbólicos, impelindo o homem a ir além, a buscar o seu voo ascensional. 

Este segundo momento pode ser considerado, de acordo com Barbosa e Bulcão (2011) 

e Barbosa (2016), como a sua filosofia do devaneio propriamente dita. Em “A Poética do 

Espaço”, Bachelard critica o método psicanalítico, afirmando que esse não contém os requisitos 

para o estudo da imaginação, aderindo, então, totalmente ao método fenomenológico20 para o 

estudo da imagem, apontando-o como o único método capaz de estudar a imagem em sua 

atualidade. Para ele, ambos os métodos são distintos e não se relacionam, pois o método 

psicanalítico faz uso da razão para estudar a imaginação poética, mas, para estuda-la, faz-se 

necessário romper com a razão (BARBOSA, 2016). 

                                                 
20

 É imprescindível salientar que método fenomenológico para Bachelard não tem qualquer correspondência com 

o método fenomenológico de Husserl. Segundo Barbosa (2016), não podemos dizer que Husserl ou mesmo os seus 

seguidores exerceram qualquer influência sobre Bachelard, uma vez que ele não adota a terminologia do método 

husserliano. Pois bem, Bachelard distingue este conceito, por exemplo, na introdução da obra “A poética do 

devaneio”. Segundo ele, “o método fenomenológico tem o poder de trazer à plena luz a tomada de consciência do 

sujeito maravilhado pelas imagens poéticas” (2009b, p. 1). O sujeito, portanto, participa da captação da imagem 

no instante de sua atualidade, não havendo, de acordo com Bachelard, mediação. Barbosa (2016, p. 131) diz que 

“na sua concepção de método fenomenológico há uma aproximação com a noção de ‘verstehen’, que é a 

identificação do sujeito com o objeto (a imagem), que permite a compreensão, ou seja, para que o sujeito participe 

da criação ele não precisa ser criador; é o suficiente participar da intenção do autor. Existem dois modos de entreter 

o espectador: um no qual se dá a ressonância e outro no qual se dá a repercussão. Nesse último, a empatia entre a 

obra e o espectador é tão forte que ele participa do ato de criação; não existe linha divisória entre um e outro”. Diz 

Bachelard, “mas eis-nos diante de um duplo paradoxo. Por que, indagará o leitor desavisado, sobrecarregar um 

livro sobre o devaneio com o pesado aparato filosófico que é o método fenomenológico? Por que, perguntará por 

sua vez o fenomenólogo profissional, escolher uma matéria tão fluida como as imagens para expor princípios 

fenomenológicos? Tudo seria mais simples, parece, se seguíssemos os bons métodos do psicólogo, que descreve 

aquilo que observa, mede níveis, classifica tipos — que vê nascer a imaginação nas crianças sem nunca, a bem 

dizer, examinar como ela morre na generalidade dos homens. Mas pode um filósofo tornar-se psicólogo? Pode 

dobrar o seu orgulho a ponto de se contentar com a verificação dos fatos quando já entrou, com todas as paixões 

requeridas, no reino dos valores? Um filósofo permanece, como se diz hoje em dia, "em situação filosófica", por 

vezes tem a pretensão de estar começando tudo; infelizmente, porém, ele está continuando... Leu tantos livros de 

filosofia! A pretexto de estudar, de ensinar, ele deformou tantos "sistemas"! Chegada a noite, quando já não está 

ensinando, ele se julga no direito de se fechar no sistema de sua escolha. E foi assim que escolhi 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 reencontrou em meus devaneios” 

(BACHELARD, 2009a, p. 2). 
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Bachelard não busca mais estudar as imagens dos quatro princípios das cosmogonias 

intuitivas, dos quatros elementos da matéria de forma objetiva. Ele busca, nesse momento, por 

meio do método fenomenológico, voltar-se para uma interpretação subjetiva das imagens, ou 

seja, recuperar a subjetividade perdida e necessária à interpretação dessas imagens. Então, “[...] 

para esclarecer filosoficamente o problema da imagem poética, é preciso chegar a uma 

fenomenologia da imaginação [...]”. Logo, sua fenomenologia da imaginação consiste em “[...] 

um estudo do fenômeno da imagem poética no momento em que ela emerge na consciência 

como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado na sua atualidade” 

(BACHELARD, 1993, p. 2).  

O método fenomenológico é o único que leva em conta a partida da imagem em uma 

consciência individual, portanto, restitui a subjetividade no estudo das imagens, afirma 

Bachelard. Logo, o filósofo-poeta diz que uma descrição objetiva se torna inviável para o estudo 

do problema da imaginação poética, sendo necessário que o filósofo esqueça todo o seu saber 

advindo da ciência e do racionalismo se quiser aventurar-se em tal estudo. 

Para Bachelard, a imaginação em sua abordagem fenomenológica diferencia-se da 

imaginação dos quatro arquétipos da natureza – o ar, a água, a terra e o fogo – quando essa 

ainda busca uma objetividade na análise das imagens. Segundo Wunenburger (2003), na 

fenomenologia da imaginação, Bachelard liberta-se dessa análise voltada para esses elementos 

e do controle científico para realizar o que ele chama de “imaginação sem imagens”, ou, como 

compreende Wunenburger, um tipo de “desimaginação”. Bachelard dá ao estudo 

fenomenológico da imagem toda a relevância, pois, agora, a sua interpretação no estudo das 

imagens parte do pressuposto não da sua representação, mas da transformação e deformação 

dessas imagens, passando por um processo de “desaparecimento da imagem”, como diz 

Wunenburger (2003). 

O estudo da imaginação a partir do método fenomenológico proporciona um mundo 

novo de imagens ao sujeito. Ele efetivamente, então, cria suas próprias imagens. Ora, para 

Bachelard, a imaginação é a capacidade de criar imagens inteiramente novas, de deformar 

imagens. Ele se descobre na vivência de imagens novas, a vivência de um mundo novo. O 

sujeito permanece vivo no instante em que permanece livre para criar as imagens que farão 

parte do seu lauto mundo poético, fazendo aflorar com força a sua capacidade de vivência das 

imagens. A imaginação criadora faz brotar um conteúdo novo de imagens no substrato psíquico 

do sujeito. “[...] Imaginar implica, portanto, um percurso movimentado, uma animação em 

sentido contrário das imagens, a fim de fazer jorrar a multidimensionalidade das formas, a 
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profusão das energias psíquicas próprias ao devaneio criativo [...]” (WUNENBURGER, 2010, 

p. 51). 

Podemos reiterar, portanto, que neste segundo momento do seu estudo sobre a 

imaginação, Bachelard, abandonando sua preocupação em estudar objetivamente as imagens, 

como fez inicialmente, buscou recuperar a subjetividade nos estudos das imagens por meio do 

método fenomenológico, o único capaz de lhe proporcionar a deformação de imagens para a 

criação de novas imagens e, por isso, condizente com a sua filosofia do devaneio. Neste 

segundo momento, a busca pelo devaneio poético esteve mais latente, concentrada e viva. Pode 

ser considerado, portanto, como ressaltaram Barbosa e Bulcão (2011), como a sua filosofia do 

devaneio propriamente dita. 

Porém, podemos pensar em um possível terceiro momento da obra noturna de Bachelard 

(BARBOSA, 1996, 2016), na qual se afastaria dos anteriores por não estar preocupado com a 

utilização de qualquer método no estudo das imagens. Este terceiro momento estaria 

caraterizado no último livro escrito por Bachelard, A chama de uma vela, no qual o autor declara 

nessa obra que: 

 

Neste pequeno livro, de pura fantasia, sem a sobrecarga de saber algum, sem nos 

aprisionarmos na unidade de um método de investigação, gostaríamos de, numa 

sequência de curtos capítulos, dizer que a renovação da fantasia recebe um sonhador 

na contemplação de uma chama solitária [...] (BACHELARD, 1989, p. 9). 

 

De fato, Bachelard, nesse momento, está entregue ao total devaneio, não estando mais 

preocupado em seguir um método para interpretação das imagens poéticas, pois “se o devaneio 

é o próprio exercício da liberdade não se pode falar em qualquer obstáculo que impeça o voo 

da imaginação” (BARBOSA, 2016, p. 134).  

Sem a preocupação com qualquer tipo de método, uma verdadeira metafísica da 

imaginação é possível por meio de uma consciência imaginativa que cria e vivencia o instante 

mesmo da imagem poética, não separando o ato de criar e experimentar a imagem poética, 

segundo Bachelard. O devaneio parece o único que consegue alcançar essa realização. Por isso, 

Bachelard acabou entregando-se ao devaneio como forma de buscar a imagem poética no 

instante de sua atualidade, na consciência que a cria e a vivencia ao mesmo tempo. 

É importante lembrar, assim como também destaca Barbosa (1996), que devaneio em 

Bachelard tem uma significação própria, não correspondendo ao seu uso corrente que atribui 

sentido ao sonho ou a fantasia. Na metafísica da imaginação de Bachelard, é o devaneio que 

garante a instauração de um novo ser. Daí, que a imaginação sendo a capacidade de criar 

imagens, de deformar imagens, o devaneio garante ao homem penetrar nas coisas, instalando-
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se no ponto intermédio da novidade que é a criação de novas imagens. Logo, essa força 

imaginante que ecoa nessa novidade, liberta a alma da tensão, a tranquiliza e a coloca em 

atividade. 

Já o sonho, diferentemente do devaneio, “não tem valor para o estudo da imaginação, 

pois é algo que ocorre independentemente da vontade do sujeito. O homem não sonha o que 

quer; no sonho, o homem é passivo [...]” (BARBOSA, 1996, p. 52). No devaneio, o homem 

tem a vontade de imaginar, vontade essa que é ausente no sonho. A imaginação, portanto, ocorre 

somente no devaneio, pois ele proporciona ao homem criar imagens inteiramente novas, 

penetrar na profundidade das coisas. O sonho, segundo Bachelard (2008b), só tem utilidade na 

medida em que ele favorece a formação de imagens literárias, pois o sujeito, quando sonha, não 

tem consciência, ele não consegue imaginar, por isso não cria imagens. No devaneio, a 

imaginação está presente porque há consciência, por isso o homem consegue criar imagens 

(BACHELARD, 2001b). 

O que nos parece, à primeira vista, é que diante de sua jornada poética e de sua 

investigação sobre a imaginação, o autor foi transmutando sua análise sobre a imagem poética, 

passando da descrição objetiva das imagens para vivê-las em devaneio, como uma atividade 

psíquica latente para a criação de imagens, intentando viver as imagens com intensidade, como 

sentimento de provocação, como um instante da sua ascensão vertical. Bachelard foi estudar, 

portanto, a compreensão da imagem poética como uma “[...] imagem nova, uma imagem atual, 

separada de todo o passado. É preciso mesmo romper com tudo aquilo que pode ter preparado 

a alma do poeta” (BARBOSA, 2016, p. 135). 

Diante de tudo o que analisamos sobre a imaginação no pensamento bachelardiano, é 

importante destacar que é na obra O Ar e os sonhos (1942) que Bachelard distingue os dois 

tipos de imaginação para a compreensão do fenômeno poético (assaz importante para a 

compreensão do conceito de imaginação em sua obra), em que esses correspondem aos quatro 

elementos da matéria – água, fogo, ar e terra – de onde também as imagens poéticas procede a 

sua constituição. O primeiro conceito seria o de imaginação formal, que dá origem à causa 

formal. O segundo seria o de imaginação material, que dá origem à causa material. A criação 

poética necessita tanto de um como do outro para a criação de imagens. 

A imaginação formal está vinculada ao racionalismo e à função do real, tendo como 

base a memória e a percepção, requisitada para a aquisição dos saberes científicos, pois o 

contato do homem com o mundo incide, basicamente, da observação e da reprodução. Já a 

imaginação material tem a necessidade de “penetração”, ou seja, busca ir além das seduções 

da imaginação das formas, ela procura atingir até o íntimo da matéria, ela vai pensar, viver e 
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sonhar na matéria, isto é, “materializar o imaginário” (BACHELARD, 2001a, p. 9-10). A 

imaginação criadora, por meio do contato com a matéria, provoca no psiquismo uma dinâmica 

nova, impulsionando a produção de imagens inteiramente novas. Essa desempenha uma função 

libertadora na medida em que proporciona a criação de imagens anteriores a psique. Ela busca 

superar e transformar a matéria e não apenas reproduzi-la. Dessa forma, a imaginação criadora 

liberta o espírito das preocupações e do abandono espiritual frente às imagens da matéria, 

transformada pela ação do homem, em vez de apenas buscar a sua forma real para uma 

contemplação e reprodução da matéria. A partir desta distinção existente entre os dois tipos de 

imaginação, podemos dizer que a imaginação material é, para Bachelard, a verdadeira 

imaginação, porque é dinâmica e recebe o mundo como provocação. Já a imaginação formal, 

concentrando-se na forma dos objetos, isto é, reduzindo-se à visão e à contemplação, recai na 

crítica implícita na obra de Bachelard sobre o vício da ocularidade, conforme Barbosa e Bulcão 

(2011) destacaram, em que a imaginação formal tem a capacidade apenas de copiar e 

contemplar a forma dos objetos da realidade.  

A Natureza, promovendo a condição material pelos quatro elementos, é o combustível 

principal da criação poética. Ela constitui, para a alma poética, um verdadeiro espaço para 

múltiplas experiências oníricas ao suscitar o contato com a matéria dos quatro arquétipos 

fundamentais. O devaneio poético procura não somente o fenômeno da água, do ar, do fogo ou 

da terra em sua condição sensível. Ele procura desvendar o seu interior, o que está no íntimo e 

o que não é aparente ao simples contato visual, tátil ou perceptivo. 

Segundo Bento (2010), a poética bachelardiana evoca a importância de um onirismo 

ativo, ou seja, do devaneio, que cria imagens materiais e poéticas, que vive intensamente uma 

liberdade de ultrapassar as formas materiais e de descobrir as forças que vêm da Natureza, bem 

como possibilita o caminho para descobrirmos a profundidade de nossa existência. Essa se 

caracteriza como Bachelard afirma em Lautréamont, em uma psicanálise da vida. 

Assim, a imaginação criadora vai além do aparente e percebe o que está por trás do 

objeto. Só ela consegue penetrar no íntimo do objeto e ver o que não está aparentemente visível. 

O método fenomenológico é quem garante esse poder à imaginação. Para Bachelard, a 

imaginação criadora é capaz de ir além da realidade, de captar a imagem no instante mesmo 

em que ela se constitui, no instante de sua atualidade, para fundar assim, uma surrealidade. Ela 

é, portanto, a faculdade de formar imagens que ultrapassam a própria realidade, “[...] é uma 

faculdade de sobre-humanidade, que caracteriza o homem enquanto tal, já que o leva além da 

condição humana. Ser homem é ultrapassar sua própria condição” (BARBOSA E BULCÃO, 

2011, p. 48), transformando-o em um surhomme. 
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Em O ar e os sonhos, Bachelard adverte que as pesquisas sobre a imaginação são 

dificultadas pela falsa luz da etimologia. Para ele, a noção de imaginação que temos 

habitualmente é sempre contrária ao seu real sentido. Ele diz que “pretende-se sempre que a 

imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de deformar as 

imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens 

primeiras, de mudar as imagens [...]” (BACHELARD, 2001a, p. 1). A imaginação é, portanto, 

a faculdade de ir além da realidade, de formar imagens que ultrapassam a condição sensível do 

real. Ela liberta a imaginação porque se abstrai dessa realidade, concebendo, desse modo, 

imagens que não estão aparentes no mundo real, para, a partir delas, criar novas imagens. Ela 

deforma as imagens obtidas, exclusivamente, pelos sentidos para a criação de novas imagens, 

de novas poesias, de novos devaneios. A imaginação criadora proporciona ao ser ultrapassar o 

não-visível, de penetrar no interior das coisas e ver o que está escondido no interior dos 

fenômenos estudados por essa imaginação. 

Neste sentido, para que haja imaginação tem que haver a mudança/deformação das 

imagens retiradas do real aparente. Caso isso não ocorra, não há imaginação. A imaginação 

pensa o irreal e vê o não-visível. Para Bachelard, para que ocorra uma ação imaginante, tem 

que haver a mudança de imagens e a união inesperada de imagens, ou seja, tem que existir a 

deformação de imagens para a formação de novas imagens. Deste modo, não há imaginação 

“[...] se uma imagem presente não faz pensar numa imagem ausente, se uma imagem ocasional 

não determina uma prodigalidade de imagens aberrantes, uma explosão de imagens [...]”. 

Assim, “[...] o vocábulo fundamental que corresponde à imaginação não é imagem, mas 

imaginário. O valor de uma imagem mede-se pela extensão de sua auréola imaginária [...]” 

(BACHELARD, 2001a, p. 1). 

A imaginação é, nesses termos, para Bachelard, a condição que possibilita ao psiquismo 

humano a abertura, “a experiência da novidade”. O imaginário é o esqueleto da imaginação, 

pois é quem determina a criação das imagens. Porém, não é apenas a reprodução de outras 

imagens, é, sim, a união, a transformação e o pensar de imagens presentes para a consecução 

de imagens ausentes. O imaginário pensa a partir de uma imagem já concebida a criação de 

novas imagens, possibilitando a libertação da imaginação da condição visual e aparente dos 

fenômenos. O devaneio poético funda o irreal a partir do real, transformando, por meio do 

imaginário, a condição material da Natureza. A imaginação criadora provoca essa 

transformação na maneira de ver os fenômenos, pois, nesse momento, o sujeito não procura 

mais o que está visível nos objetos, ele penetra nos objetos para descobrir os fenômenos não-

visíveis. 
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A poética bachelardiana penetrou profundamente no devaneio como forma de atingir o 

interior das imagens a partir de um intenso processo de entrega, de descrição, de vivência, de 

paixão. A vivência do devaneio possibilitou a Bachelard conhecer os objetos em sua condição 

íntima e desconhecida, caracterizando-se num intenso estado de elevar as imagens pulsantes do 

objeto ao conhecimento do espírito poético. 

O nosso trabalho intelectual sobre o conhecimento ou de sonho vai muito além de uma 

atividade intelectual formal e estática como características internas das imagens e das ideias. 

Ela requer do indivíduo uma força psíquica mais forte, uma energia intelectual mais vibrante 

(WUNENBURGER, 2010). Talvez, seguindo a trilha da fenomenologia e da psicanálise, a 

contribuição de Bachelard à filosofia do conhecimento consiste em “substituir esta abordagem 

estática e formal por uma concepção ‘dinamogênica’ das atividades intelectuais” 

(WUNENBURGER, 2010, p. 41). Para Bachelard, segundo Wunenburger, as propriedades das 

representações do objeto tornam-se menos essenciais que os processos dinâmicos que ocorrem 

no sujeito cognoscente. “[...] A criação imaginativa em poesia como a invenção conceitual em 

ciência põem em jogo forças, cuja intensidade e orientação são fatores essenciais de nosso 

trabalho intelectual [...]” (WUNENBURGER, 2010, p. 41).  

Segundo Wunenburger, a positividade de nossas representações deve ter como critério 

de adequação a tensão dinâmica, que é própria ao sujeito, e não apenas ser avaliada, tendo como 

único critério à coisa representada. Assim, levando em consideração a dinâmica do sujeito, o 

filósofo assegura que isso seria capaz de mais ou menos “empobrecer ou enriquecer o dado 

imediato e dos conceitos”. 

Contudo, o pensamento bachelardiano incita várias questões, desde o seu eu científico 

até o seu eu poético. Podemos, então, dizer que o seu pensamento envolve um duplo 

movimento, como Bulcão assinalou: 

 

de um lado, retificações, verificações, coerência; de outro lado, imagem fugitiva e 

irreal, possibilidade infinita de criação. O dia e a noite, animus e anima, conceito e 

imagem, alternando-se numa coreografia dinâmica e criativa, seguem caminhos 

divergentes, jamais se encontrando ou se conciliando (BULCÃO, 2010, p. 182). 

  

Ademais, poderíamos dizer que em Bachelard a imaginação criadora tem seu lugar tanto 

na poética como na ciência, pois a poética e a ciência, ao possibilitarem a superação e a 

renovação do mundo, acabam por tornarem-se ontogênicas, mas não idênticas como Bachelard 

não cansou de salientar as diferenças fundamentais entre ambas. A imaginação criadora tem 

um papel sedutor de construção de imagens, uma vez que criar imagens não é o mesmo que 

fazer uma representação visual delas em nossa mente. A imaginação produz as suas imagens, a 
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minha imagem; as coisas, as minhas coisas; o meu mundo. Já a percepção, apenas reproduz as 

imagens. Imaginar é, contudo, “ausentar-se, é lançar-se a uma vida nova” (BACHELARD, 

2001a, p. 3), a uma vida poética, de imagens, de liberdade e de essência vital para o homem. A 

imaginação criadora dinamiza o ser e tem o poder de libertar o seu espírito para lançá-lo em 

um voo ascensional. Bachelard diz haver uma ponte entre a terra e o céu, entre o finito e o 

infinito. A imaginação é provocativa, faz o ser viver o dia e a noite em suas vinte e quatro horas. 

Viver em animus e em anima. Bachelard escolheu viver dessa forma. 
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2 – GASTON BACHELARD E A EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo, discutimos os contributos do pensamento de Gaston Bachelard para o 

campo da educação. Abordamos o conceito de educação no sentido de formação do sujeito a 

partir das duas vertentes do seu pensamento, isto é, o sujeito se forma no mundo dos conceitos 

e das imagens. Abordamos a aprendizagem em uma relação de intersubjetividade no ensino, 

em que o racionalismo docente-ensinado proporciona um ensino mediante a complicação da 

lição, dos métodos, contrapondo-se meramente à apresentação de resultados. Por último, 

aventamos a relação entre os racionalismos regionais com o campo da interdisciplinaridade 

escolar, com o fito de olharmos a formação dos sujeitos sob uma perspectiva da inter-

complementaridade dos saberes, ou seja, cada disciplina forma uma organização racional do 

saber, mas devendo nutrir uma consciência de limite e a necessidade de dialogar com as outras 

áreas do saber, buscando a formação dos sujeitos mais aproximativa da totalidade do mundo.  

 

2.1 Educação: formação como reforma do sujeito 

 

A Pedagogia que subjaz da epistemologia de Gaston Bachelard trata-se de uma 

pedagogia científica 21  que extrapola os domínios tradicionais da formação humana 22 , 

constituindo-se em uma preocupação pedagógica a partir de uma filosofia científica que 

concentra algumas de suas ideias para o campo da educação, uma vez que, ao longo de suas 

obras e dos seus cursos, segundo Pessanha (1978), Bachelard defendia e insistia na seguinte 

                                                 
21 O termo “pedagogia científica”, ou até mesmo “pedagogia da razão”, seria justamente o entendimento de 

Bachelard sobre ser essa ciência nova uma pedagogia permanente, isto é, ela está em constante aprendizagem e 

transformação por meio do trabalho social dos sábios na cidade científica, que por meio de uma constante busca 

de retificação dos erros e da superação dos obstáculos epistemológicos vai formando e reformando o espírito 

científico. Assim sendo, Bachelard entende que essa pedagogia que caracteriza a ciência contemporânea, isto é, 

uma ciência em mutação e reforma constante deverá ser a pedagogia científica que se propõe a ensinar essa ciência 

nas escolas, uma ciência que não tem o fito de produzir verdades imutáveis, senão que busca se aproximar delas; 

uma ciência que retifica erros e supera obstáculos; uma ciência em pedagogia permanente. A pedagogia científica 

de Bachelard nutre-se, a nosso ver, da sua filosofia científica, uma vez que ele defende a necessidade de uma 

pedagogia nova que reflita os pressupostos epistemológicos desta nova ciência, o que pode ser encontrado no 

corpo da sua filosofia científica. Por isso que seu projeto epistemológico alberga intimamente um projeto 

pedagógico. 
22

 Isso quer dizer que entendemos como domínio tradicional da formação humana a educação que acontece 

propriamente, de maneira formal e institucionalizada, na escola, pois a essa é creditada como a instituição (formal 

de ensino) encarregada de desenvolver e “disseminar” a cultura da humanidade por meio do ensino, isto é, da 

educação. Daí, como Bachelard discute a formação permanente (como veremos adiante), a educação para ele 

constitui-se num processo de formação como reforma dos sujeitos, extrapolando esse sentido tradicional de escola 

que cultivamos em nossa sociedade. Por isso que intitulamos o capítulo primeiro deste trabalho de paidéia, pois 

entendemos que o conjunto da obra de Gaston Bachelard é uma grande paidéia infinita. 
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tese: “a filosofia científica deve ser essencialmente uma pedagogia científica 23 ” 

(BACHELARD, 2008b, p. 75, grifos nosso). Segundo Pessanha, a preocupação de Bachelard 

era com os fundamentos para o desenvolvimento de um novo espírito científico, que o levaram 

a combater as formas tradicionais de ensino24, levando-o a partir da sua pedagogia científica a 

propor: “para uma ciência nova, uma pedagogia nova” (BACHELARD, 2008b, p. 75-76, 

grifos nosso). Assim, podemos dizer que esta pedagogia científica se traduz na visão 

bachelardiana de que o racionalismo da ciência contemporânea, que está em permanente estado 

de mudança, também deve estar presente no ensino a partir de um racionalismo docente-

ensinado, no qual a formação do espírito científico, começando pela educação que inicialmente 

se dá na escola, constitui-se num processo incessante de formação do homem e como 

movimento constante de deformação e reforma do sujeito a partir de uma pedagogia nova para 

esta ciência também nova.  

Compreendemos que a pedagogia científica de Bachelard é um movimento necessário 

que constitui a formação do espírito científico a partir da discussão epistemológica de toda a 

sua obra, uma vez que, como ressaltou Pessanha (1978), ao se preocupar com os fundamentos 

e os requisitos para o desenvolvimento do espírito científico, Bachelard vai combater as formas 

tradicionais de ensino a partir desta pedagogia científica que alberga os pressupostos de sua 

epistemologia. Como veremos, sua vertente epistemológica parte da ideia de que a construção 

do conhecimento é algo próprio do sujeito, isto é, acontece por meio de sua ação e pelo seu 

esforço de pensar e abstrair-se, o que também acontece no que se refere à vivência poética do 

sujeito, contribuindo para a sua formação. A partir disso, podemos entender que o esforço de 

Bachelard foi entender a importância da educação para a formação dos sujeitos em um sentido 

pleno do termo, ou seja, dentro de uma perspectiva educativa que não visa apenas formar o 

homem para o mercado de trabalho, mas que o conduza a viver em harmonia com o mundo e 

consigo mesmo, o que se dá nas duas vertentes do autor, que são, ao mesmo tempo, antagônicas 

e complementares; no seu esforço de vivenciar o mundo dos conceitos e o mundo das imagens, 

resgatando o sentido de uma educação que confere valor ao pensamento e a vivência do irreal 

                                                 
23

 A pedagogia científica que Bachelard discute não tem correspondência direta com as discussões sobre a 

Pedagogia como ciência. Sendo assim, não é objetivo de Bachelard discutir um objeto, método, critérios etc., 

próprios de determinada área. 
24

 Estamos chamando a atenção para as críticas que Bachelard fazia ao ensino de ciências da sua época (mas que 

deve nos servir ainda hoje como preocupação) que ainda descuidava dos aspectos destacados por ele, por exemplo, 

apresentava apenas os resultados da ciência para os alunos sem discutir os pressupostos históricos e 

epistemológicos que levaram à sua respectiva construção. Não estamos associando essas “formas tradicionais de 

ensino” ao ensino baseado no modelo tradicional, por exemplo, no sentido de “ensino transmissivo”, embora possa 

haver sobreposições com essa perspectiva. 
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(CRUZ, 2005). Portanto, entendemos, seguindo Japiassú, que “a pedagogia científica de 

Bachelard mostra claramente que os espíritos, longe de se confundirem, se implicam, se opõem 

e exercem uma vigilância recíproca. A ciência exige a permuta dos ‘papéis’ (mestre-aluno)”  

(JAPIASSÚ, 1976a, p. 78). 

 É preciso reforçar a ideia de que o tema da educação e, particularmente, da Pedagogia, 

não é discutido de forma direta e específica por Bachelard. Porém, preocupando-se com a 

formação do espírito científico é que o filósofo se reportou à Pedagogia, particularmente para 

questões sobre o ensino do conhecimento científico no recinto escolar, centralizando análises 

sobre a função do professor e de sua prática pedagógica; sobre o processo de ensino-

aprendizagem; obstáculos epistemológicos e pedagógicos no ensino; a formação do sujeito a 

partir do conteúdo científico que a escola se propõe a ensinar. Tais preocupações, com o ensino 

do conhecimento científico, são decorrentes da experiência de Bachelard como professor de 

ciências e de filosofia no ensino secundário e de como docente no ensino superior, cujas 

análises atingem tanto o conteúdo, como a escola, o currículo, o professor e o aluno.  Daí, suas 

análises pedagógicas advirem da sua preocupação com a construção de uma pedagogia 

científica. 

 A epistemologia de Bachelard, quando discute esta pedagogia científica, não se 

caracteriza como uma metodologia ou um modelo pedagógico a seguir. Ele não discute uma 

teoria da educação ou uma teoria pedagógica (nem teve tal desígnio). Apesar de podermos 

pensar a partir de suas ideias em um novo modelo de Pedagogia e de escola, como destacam 

Barbosa e Bulcão (2011), isso não nos autoriza a dizer que suas ideias impõem a instauração 

de uma proposta pedagógica que as vincule a alguma teoria educacional, embora existam 

autores que discutam o seu pensamento como sendo uma teoria construtivista sobre a 

aprendizagem, por exemplo25. 

Compreendendo que a formação plena do sujeito, em Bachelard, acompanha as duas 

vertentes da sua obra, ao mesmo tempo opostas e complementares, isto é, sua formação pela 

vivência do real e do irreal, iniciamos a exposição a partir da vertente diurna do pensamento 

de Bachelard, notadamente a sua epistemologia e suas implicações para o fenômeno 

educativo. 

Desse modo, entendemos que “o projeto epistemológico de Bachelard não se encontra 

desvinculado de um ‘projeto pedagógico’” (MARTINS, 2004, p. 30), mas que sua pedagogia 

científica está intimamente relacionada à epistemologia a partir dos conceitos que formam a 

                                                 
25

 Ver SILVA (2009). 
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seara do seu pensamento. Não se pode, de acordo com Japiassú (1976a), separar as ideias 

pedagógicas de Bachelard de sua experiência pessoal da cultura, nem tampouco explicá-las por 

ela. De acordo com o autor, Bachelard “consagra sua existência à sua própria paidéia, a 

exemplo da ciência, que é uma pedagogia indefinida da Razão” (JAPIASSÚ, 1976a, p. 74, grifo 

do autor).  

A Pedagogia bachelardiana é uma nova forma de pensar uma Pedagogia que reflita essa 

epistemologia no ensino, atenta aos novos pressupostos da ciência e do racionalismo, o que, 

consequentemente, implica um novo modo de ver o papel da escola, do professor, do aluno e 

da própria sociedade diante da dinâmica do conhecimento científico, que transita em um dos 

ambientes (intencional e institucionalizado) da formação humana, ou seja, do ambiente escolar.   

Assim, esses novos pressupostos da ciência e do racionalismo, que implicam a escola, 

são tratados na epistemologia de Bachelard (2000), ao afirmar que a acumulação do 

conhecimento não é o que faz a sua estrutura, mas as retificações e as extensões é que são as 

verdadeiras molas do pensamento científico. E, como “o conhecimento científico será sempre 

a reforma de uma ilusão”, já que “é no momento que um conceito muda de sentido que ele tem 

mais sentido” (BACHELARD, 2000), Bachelard se coloca do ponto de vista pedagógico, pois 

destaca o valor psicológico do ensino ao defendê-lo da perspectiva da complicação, ou seja, 

fazer o aluno compreender, por exemplo, que determinado conceito pode ter passado por várias 

e sucessivas retificações e mudado de sentido várias vezes até chegar ao seu estágio atual. O 

racionalismo, defendido por Bachelard, é adepto da construção do conhecimento a partir dessas 

permanentes retificações, e isso pode impactar a forma como desenvolvemos a educação dos 

sujeitos, uma vez que “[...] verdadeiro sobre fundo de erro, tal é a forma do pensamento 

científico. O ato de retificação desfaz as singularidades ligadas ao erro [...]” (BACHELARD, 

1977, p. 60), implicando ainda uma tese singular: “[...] substituir a historicidade da cultura pela 

reorganização da cultura [...]” (BACHELARD, 1977, p. 60), isto é, o conhecimento como 

construção permanente do homem, o que implicará valor especial à formação do homem que 

não mais buscará acumulá-lo, mas reorganizá-lo em bases cada vez mais alargadas. Assim 

sendo, “[...] Bachelard entende, desse modo, que os ensinamentos da racionalidade científica, 

vista desde a sua operatividade efetiva e não na morbidez dos resultados fixos e fixistas, 

encetam um plano pedagógico inelutável” (SILVA, 2003, p. 104).  

 Assim, a pedagogia científica de Bachelard se nutre da sua epistemologia histórica e 

dialética, dando sentido ao seu projeto pedagógico. Concordamos com Silva (2003), que 

Bachelard, a partir de sua experiência como professor, conseguiu articular como ninguém três 

campos do conhecimento: o filosófico, o científico e o pedagógico (e acrescentaríamos o 
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poético), os quais contribuíram para a formação da estrutura mestra do seu projeto cultural 

(SILVA, 2003, p. 103), o que pode ser percebido em uma de suas teses mais essenciais, 

destacada anteriormente: a filosofia científica deve ser essencialmente uma pedagogia 

científica.  

 Portanto, entendemos que a Pedagogia que emana da epistemologia de Gaston 

Bachelard é uma pedagogia científica porque reflete em suas críticas ao ensino de sua época, 

particularmente, sobre um ensino de ciências tradicional; a prática pedagógica dogmática dos 

professores; aos programas escolares da época; a escola e o próprio aluno, o que nos levar a 

compreender que a pedagogia científica é o projeto pedagógico de Bachelard, pois se nutre da 

sua epistemologia, da sua filosofia do não, do seu racionalismo aplicado, para propor os 

rudimentos de uma nova Pedagogia que assuma os compromissos ensejados por sua filosofia 

científica.  

Essa Pedagogia, que seria o olhar pedagógico26 de Bachelard acerca das suas discussões 

no campo epistemológico, atinge a escola a partir do olhar sobre o professor e o aluno mediante 

uma relação de intersubjetividade no ensino, que, a partir do racionalismo docente-discente, 

preocupa-se com a relação educativa no sentido da formação do sujeito por meio das duas 

vertentes do seu pensamento, caracterizando o que entendemos ser a sua Pedagogia da 

Formação. 

Suas ideias epistemológicas alcançariam o habitus da escola a partir da sua preocupação 

com o ensino do racionalismo e da ciência a partir desta pedagogia científica, já que ela intenta 

a formação do espírito científico por meio do ensino que está em sintonia com a ciência de 

ponta (MARTINS, 2004), cabendo à pedagogia científica o comando desta formação a partir 

do trabalho docente que não deve descurar, por exemplo, dos obstáculos epistemológicos. 

O ato de conhecer uma nova ideia pela polêmica de desarticular o pensamento com o 

novo será sempre a condição essencial para uma formação permanente do sujeito perante tanto 

a dinâmica própria do conhecimento científico como do mundo das imagens poéticas. A 

formação, para Bachelard, ocorre tanto do lado científico como do lado poético. 

                                                 
26

 Estamos chamando de “olhar pedagógico de Bachelard” as discussões epistemológicas que o autor faz acerca 

da ciência em que ele confere valor ao seu desenvolvimento como sendo uma pedagogia permanente. Isso acaba 

por influenciar em suas críticas ao ensino de ciência, por exemplo, que não representa as transformações que a 

ciência sofreu e sofre (assinaladas em sua filosofia), mas apenas um modelo de ciência imutável, de acumulação 

do saber etc., influenciando suas ideias e compondo as questões levantadas por ele no campo da educação, quando 

destaca a prática pedagógica dogmática de professores; os programas escolares da época; o papel do aluno e da 

escola. 
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Nesse sentido, Barbosa e Bulcão (2011) assinalam que o processo objetivo de gênese 

do conceito e da imagem refere-se sempre ao subjetivo. Por isso a ideia de formação. Por outro 

lado, não podemos “pensar a educação como a aventura de um sujeito cuja razão ou imaginação 

não teriam objeto e permaneceriam vagando em um vazio didático [...]” (BARBOSA E 

BULCÃO, 2011, p. 51-52). Temos que pensar o sujeito no seu esforço imaginativo e racional 

a partir da construção de um objeto e de como esse processo implica na mudança tanto do 

sujeito no processo de construção dos conceitos como também do objeto que pelo sujeito é 

construído. Daí que, para Bachelard, a formação integral do sujeito alcança sentido quando ela 

é feita tanto sob a sua vertente científica como poética, pois ambas fazem parte da vida do 

homem que, alternadamente, pensa e sonha. Portanto, as contribuições pedagógicas de 

Bachelard, para a formação do sujeito, albergam uma vertente diurna (vivência do real) e outra 

vertente noturna (vivência do irreal). É nesse exercício de reflexão que se pode falar numa 

formação integral do sujeito que construa mediações a partir de uma educação que compreenda 

e percorra o caminho da razão e da imaginação. 

Bachelard parte da noção de educação como um processo constante de formação do 

sujeito que se dá por meio de retificação dos erros, desilusão com aquilo que se achava sabido 

e solidificado e, portanto, da ruptura com o meu próprio eu intelectivo. Assim, o sujeito ganha 

um novo contorno: a formação do sujeito só acontece quando há reforma e desconstrução do 

sujeito (BARBOSA E BULCÃO, 2011), ou seja, quando ele retifica e rompe com um saber 

anterior, quando renuncia a viver na saudável precaução das ideias já apreendidas e acumuladas 

no seu doce ego. Assim, esse dinamismo do espírito que se refaz constantemente implica a 

formação do sujeito como a reforma do espírito e a deformação do pensamento como a melhor 

maneira da formação de novas ideias. “O conhecimento é, assim, um trabalho ativo, um 

trabalho ativo no que diz respeito ao objeto, como também no que diz respeito ao sujeito” 

(BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 55). Segundo as autoras, o sujeito, diante do objeto, trabalha 

em função de eliminar suas impressões primeiras advindas desse primeiro contato e que o 

impedem de atingir o conhecimento objetivo. Há nesse processo um trabalho do sujeito rumo 

ao processo de objetivação do conhecimento que, se colocando em polêmica interior, muitas 

vezes pelo exercício de pensar a si próprio, vai eliminando pouco a pouco suas impressões 

subjetivas e caminha em direção ao conhecimento objetivo e racional, fruto desse trabalho ativo 

sobre a aquisição do seu próprio conhecimento.  

Neste sentido, a construção do conhecimento não se evidencia pela reprodução de 

certezas e muito menos pela contemplação de ideias. Ele deve ser um processo sempre em busca 

do novo, sempre em um processo inventivo e provisório. Para Bachelard, por mais intuitiva que 
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seja a origem de uma ideia, nenhuma contemplação pode nos oferecer essa ideia de imediato 

(BACHELARD, 2008b). Além disso, não tem como saber se nosso ser está totalmente 

concentrado em uma simples contemplação. A função da razão é ser inventiva e construir as 

bases para a retificação constante do saber. Nesse processo de objetivação, dá-se a relação entre 

a produção dos conceitos e o sujeito que se transforma ao longo desse processo de produção.  

Segundo Barbosa e Bulcão (2011, p. 52), Bachelard usa o termo ‘formação’ em um 

sentido amplo, pois, ao mesmo tempo, ocorre trabalho do objeto e trabalho do sujeito. No 

limiar, há a construção dos conceitos, de ideias, isto é, trabalho sobre o mundo objetivo; em 

seguida, ocorre a permuta de um desenlace para um trabalho subjetivo no sujeito que se 

transforma ao construir o objeto. Assim, “[...] é preciso refletir num ritmo oscilatório de 

objetivação e subjetivação. É preciso pensar e ver a si próprio pensando [...]” (BACHELARD, 

2008b, p. 78). Logo, é necessário que a objetividade seja sempre reconquistada, acompanhada 

de uma consciência de objetivação. Assim, o conhecimento é um processo constante de 

conquista e perda da objetividade objetivada, para que se possa ter claros os planos diversos de 

suas correlações. (BACHELARD, 2008b).  

Portanto, não há como nos apreender como um sujeito puro e distinto. Aqui, reside uma 

crítica ao cogito cartesiano feita por Bachelard que recai no fato de um conhecimento poder 

constituir-se objetivo a priori. Para ele, “nenhuma ideia isolada traz em si a marca de sua 

objetividade. A toda ideia é preciso juntar uma história psicológica, um processo de objetivação 

para indicar como essa ideia chegou à objetividade [...]” (BACHELARD, 2008b, p. 77). Por 

isso, no processo de objetivação, há um trabalho constante do sujeito que constrói conceitos por 

meio da retificação desses erros profundos e diversos, afastando as primeiras impressões que 

tendem a se manifestar sobre o objeto se constituindo em obstáculos que se interpõem no ato 

mesmo de pensar os conceitos. A dialética da objetivação é um processo dinâmico e constante 

e sempre aproximado, pautado numa relação dialética de apropriação e perda constantes. É a 

partir dessas aproximações sucessivas que se legitimam os progressos da objetivação e da 

subjetivação. Para ele, só há conhecimento quando há retificação do saber, o que implica 

constantemente na reforma das bases do conhecimento. Desse modo, é difícil nos colocar como 

sujeito puro e distinto, já que “o pensamento começa por um diálogo impreciso em que sujeito 

e objeto se comunicam mal, porque ambos são diversidades desencontradas” (BACHELARD, 

2008b, p. 77). 

Por conseguinte, a função da Pedagogia, para Bachelard, é promover a formação dos 

sujeitos enquanto processo de socialização entre si, uma vez que pressupõe uma relação 

intersubjetiva no ensino, entendendo que o “espírito científico deve formar-se enquanto se 
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reforma” (BACHELARD, 2016, p. 29) e a função da escola sendo colocar no centro do 

processo dessa formação a ruptura e a retificação desses erros mais íntimos e subjetivos. Assim, 

como os alunos já chegam à escola com conhecimentos já sedimentados pela vida diária, a 

tarefa do professor seria levar a formação dos sujeitos a um outro patamar, ou seja, aos ditames 

do pensamento racional, que, somente por meio do pensamento ascético, abstrato, poder-se-ia 

propor a formação do espírito científico. A formação conduz, então, para uma necessidade de 

construir a todo instante novas bases para o conhecimento, pois ela é um processo permanente. 

Bachelard (2016) afirma que ninguém pode arrogar-se o espírito científico enquanto não 

estiver totalmente seguro de “reconstruir todo o próprio saber”, e consciente de que “só os eixos 

racionais permitem essa construção” (BACHELARD, 2016, p. 10), por meio do exercício de 

pensar o novo. O sujeito deve estar consciente de que a “[...] paciência da erudição nada tem a 

ver com a paciência científica”, e cultivar um desinteresse pela busca utópica da completude 

do saber, “[...] já que todo saber científico deve ser reconstruído a cada momento [...]” 

(BACHELARD, 2016, p. 10), devendo ser natural o desapego por esse interesse. Não existe 

construção de conhecimento sem a retificação do anterior e a reforma de uma ilusão. Neste 

sentido, de conhecer sempre contra um conhecimento anteriormente construído, torna-se 

imperativo ao sujeito entender essa dinâmica do pensamento e mobilizar-se para não se prender 

à facilidade monótona de um passado de pensamento. 

Para Bachelard, nada mais saudável e prazeroso do que superar o peso da dificuldade 

de um saber difícil. Porém, se para chegar à conclusão é preciso errar, surge, segundo o autor, 

a função mais essencial da atividade do sujeito, ou seja, a função de errar. Diz ele que, “[...] 

quanto mais complexo for seu erro, mais rica será sua experiência. A experiência é 

precisamente a lembrança dos erros retificados. O ser puro é o ser que saiu do engano” 

(BACHELARD, 2008b, p. 79). Assim, Bachelard diz que, “só somos originais por nossos 

erros”, e é pelo “relato de minhas renúncias que assumo para o outro uma aparência objetiva” 

(BACHELARD, 2008b, p. 85). Então, não sou o que aparento ser, só alcançarei um retrato 

objetivo pelo reflexo de minhas renúncias subjetivas. Daí, Bachelard propõe um paradoxo 

pedagógico que está na base da cultura: “[...] a objetividade de uma ideia será tão mais clara, 

tão mais distinta quanto mais surgir de um fundo de erros profundos e diversos. É em função 

do número e da importância dos erros anteriores que se mede o critério de distinção proposto 

como diferente do critério de clareza” (BACHELARD, 2008b, p. 78). Precisamente, o sujeito 

desenganado é aquele que tem a consciência das suas faltas e, consequentemente, da retificação 

dos seus erros. E é, a partir dessa função de errar, que o sujeito ascende à uma nova constituição 

de si. Desta vez, desiludido pela retificação dos erros. Ao promover o exercício de retificação 
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e reforma do pensamento, poderemos definir o limiar desse processo da seguinte maneira: “sou 

o limite de minhas ilusões perdidas” (BACHELARD, 2008b, p. 86). Serei eu agora mais puro 

e distinto, porque não acasalei com a inércia espiritual de um passado cheio de (in) certezas. 

 A função de errar, que a busca do conhecimento introduz na formação do sujeito, é 

permanente, pois os erros nos fazem trabalhar para uma constante reorganização das nossas 

ideias, impulsionando a razão em busca de reconstruir um saber anterior com o fito de construir 

um conhecimento mais elaborado, mas consciente da sua provisoriedade, reforçando, para 

Bachelard, que “a consciência da eliminação dos erros subjetivos constitui um processo de 

formação e educação permanente” (BARBOSA E BUCÃO, 2011, p.  54) e conferindo valor 

especial às suas ideias pedagógicas, visto que uma educação permanente deve estar na base de 

uma escola permanente e de um projeto educativo permanente.  

A partir disso, podemos dizer, seguindo Barbosa e Bulcão (2011), que Bachelard prefere 

o termo formação à educação, justamente pelo fato desse último carregar consigo toda uma 

bagagem cultural tradicional que atrela a ação de construção do conhecimento como um 

processo contínuo e ininterrupto, o qual o sujeito vai somando esses conhecimentos por meio 

do ato da memorização e da repetição de ideias, quando, na verdade, ele se dá por meio da 

incisiva luta em afastar os obstáculos epistemológicos e as visões, a priori, do espírito. O 

conhecimento para o sujeito será sempre mais uma renúncia do que uma conquista, pois a 

aquisição do saber só se evidencia a posteriori, após a abdicação do que parecia ser seguro e 

retido no porto seguro da memória. 

Após apresentarmos algumas implicações para a educação da vertente diurna de 

Bachelard para a formação do sujeito, passamos agora a refletir sobre algumas possíveis 

contribuições da vertente noturna. 

Se a construção do conhecimento se dá mediante a ação do sujeito no seu esforço de 

objetivação e subjetivação, que em um trabalho permanente de afastamento dos erros vai se 

desiludindo, esta ação do sujeito implica igualmente em sua formação, pois ela é requerida, 

também, em sua vivência poética, a qual se exige engajamento e espírito criador. Assim, a 

educação, nesta perspectiva, deve abandonar o espírito conservativo (instrucional e funcional 

apenas), em favor da aquisição de um espírito criador (CRUZ, 2005). A educação, nesse 

sentido, de um espírito aberto e dinâmico, deve “[...] considerar a beleza do ato criador presente 

tanto na atividade do pensamento quanto na atividade poética. Essa deve chegar a uma estética 

do humano” (CRUZ, 2005, p. 41).  

Concordamos com Cruz (2005) quando afirma que há na compreensão de Bachelard a 

concepção de que a objetividade da ciência moderna, assim como a vivência poética, se dá 
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mediante a ação do sujeito, na medida em que “o poema é lido e o teorema se produz, forma-

se concomitantemente o sujeito” (CRUZ, 2005, p. 1). Assim, a educação não sendo entendida 

apenas na sua forma utilitária, isto é, de uma forma funcional que prepara o homem para uma 

vida produtiva em sociedade, a perspectiva de Bachelard quando fala do conhecimento e da 

vivência poética, segundo a autora, “[...] refere-se a algo que acontece do interior de um 

psiquismo, conferindo ao espírito uma dinamicidade [...]” (CRUZ, 2005, p. 2, grifo da autora), 

podendo contribuir para pensarmos numa educação que fuja desse sentido, que não consegue 

preparar o homem para viver o real e o irreal, conforme indica a perspectiva bachelardiana de 

formação do sujeito.  

Por isso, entendemos que o sentido de formação na obra deste autor pode nos ajudar a 

pensar a educação como formação do sujeito tanto pela atividade científica como pela vivência 

poética; a vivência ao mesmo tempo do real e do irreal. “[...] É que Bachelard realmente leva a 

sério a necessidade do sujeito se alternar entre o real e o irreal, o dia e a noite [...]” (CRUZ, 

2005, p. 3) para conseguir lançar-se a uma vida nova, uma vida de devaneios, de ascensão 

vertical.  

Isso dá sentido ao que estamos entendendo ser uma Pedagogia da formação quando se 

leva em conta a formação do sujeito pela via científica e poética na obra de Bachelard, uma vez 

que essa educação nos leva a pensá-la como uma formação no sentido científico e poético, que 

parte da atividade do sujeito, que vai se constituindo ao longo de sua formação. Então, a 

educação pode ser entendida como a forma de possibilitar que o espírito do sujeito possa evoluir 

em busca de sua compreensão do mundo e, ao mesmo tempo, desfixar-se dele para formar-se 

enquanto refaz seu pensamento pelo exercício de pensar o conceito e a imagem. O trabalho 

educativo em sala de aula, o qual Bachelard destaca como sendo uma relação docente-discente 

seria, portanto, o possibilitador da formação/deformação do sujeito, tanto na perspectiva do 

professor como do aluno, pois os papeis podem se inverter na dinâmica desta Pedagogia da 

formação intersubjetiva. 

A formação do sujeito em Bachelard passa necessariamente pela sua vivência do irreal, 

carregando consigo o mesmo desejo de invenção e criação que, na vivência do real, se exige. 

Em ambos, o espírito precisa estar aberto ao novo e ao abrupto, a colocar-se num movimento 

dialético de reforma de si, e do conhecimento que se vai construindo. E mesmo compreendendo 

que a imaginação que Bachelard propõe seja fruto de um outro estatuto epistemológico, como 

destaca Cruz (2005), posto que está no solo propriamente da subjetividade, ela desemboca numa 

mesma concepção acerca do conhecer, isto é, em ambos os lados exige-se ação, criatividade, 

mudança, reforma, invenção de mundos, como diz a autora. Exige-se movimento em busca de 
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pensar sempre de uma outra forma. E, se o ato de conhecer é ação, invenção e mudança, a 

educação não pode se resumir a expor verdades e conteúdos, mas possibilitar o debate e o 

exercício de pensar estes conteúdos como possibilidade de sua formação para um refletir e agir 

sobre o mundo. 

Para Bachelard, o sujeito se constrói num trabalho incessante de reforma de si e do seu 

pensamento. Segundo Bulcão (2002), Bachelard ressalta em suas obras poéticas que o vivenciar 

das imagens estéticas é um caminho alternativo, mas não menos importante para a formação do 

sujeito. Para a autora, a imaginação como um processo de criação e invenção de imagens 

sempre novas contribui para uma formação plena do ser, porque o instiga neste mundo criador 

impulsionando-o para uma ascensão vertical. Nesse sentido, tanto no trabalho do conceito como 

no trabalho da imaginação acontece o processo formativo do sujeito, já que, para Bachelard, o 

sujeito trabalha sempre buscando reinventar-se para encontrar e dar sentido à sua existência, o 

que se faz a partir da mão que trabalha tanto de dia como à noite. 

No desenvolvimento de suas obras do lado poético, Bachelard demonstrou uma 

preocupação especial com a formação plena do ser que não deve resguardar-se o direito de 

sonhar, mas buscar uma ascensão vertical, viver o “tempo vertical”, isto é, o tempo da poesia. 

Para Bachelard, “[...] enquanto o tempo da prosódia é horizontal, o tempo da poesia é vertical 

[...]” (BACHELARD, 2007, p. 100). Esse é um tempo que não segue uma medida, mas foge do 

tempo comum, o qual incide também sobre a formação do sujeito pela vertente poética.  

O conceito de tempo tem importância capital para entendermos o sentido de formação 

por meio da vivência também do irreal, pois sua concepção de tempo descontínuo, 

fundamentada em Gaston Roupnel e em contraposição à ideia de tempo como duração, de Henri 

Bergson, é fundamental para compreendermos o sentido de uma formação permanente na obra 

do autor. O vivenciar de obras poéticas não pode ser considerado puro deleite, mas, assim como 

no campo dos conceitos, em que se exige invenção e construção, no campo da poética também 

tem que existir desejo, ação, criação e construção de imagens que captam o real, mas que 

também possam ultrapassá-lo. Assim, a ideia de tempo como instante desenvolvida por 

Bachelard, principalmente no lado noturno do seu pensamento, particularmente nas obras “A 

dialética da duração”, “A intuição do instante” e no artigo “Instante poético, instante 

metafísico”, desemboca no sentido de que, para ele, a construção das imagens poéticas emerge 

na consciência do sujeito num instante que é solidão. 

Enquanto que Bergson defendia a ideia de tempo como duração, qualitativo e associado 

ao tempo vivido, para Bachelard, o tempo só tem uma realidade que é a do instante, pois “o 

tempo é uma realidade encerrada no instante e suspensa entre dois nadas”. Segundo Bachelard, 
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“o tempo poderá sem dúvida renascer, mas primeiro terá de morrer. Não poderá transportar seu 

ser de um instante para outro, a fim de fazer dele uma duração. O instante é já solidão [...]” 

(BACHELARD, 2007, p. 17-18). Bachelard refuta a ideia de continuidade temporal, que para 

ele não passa de uma construção da nossa inteligência que une linearmente os instantes, dando-

nos a impressão que o tempo tem uma continuidade e duração (BARBOSA E BULCÃO, 2011), 

mas acredita que o tempo é pontuado por instantes descontínuos, e o que dá a ele a aparência 

de duração é a repetição de ritmos por meio de uma reconstrução psicológica. 

Assim, Bachelard defende que o tempo vivido é o tempo do instante. Em suas obras 

poéticas ele vai mostrar que “[...] a imaginação e o poema permitem ao homem viver o tempo 

do instante, afastando-o do tempo da vida, do tempo do senso comum, do tempo que pressupõe 

a medida e a continuidade, de um tempo que corre horizontalmente” (BARBOSA E BULCÃO, 

2011, p. 66). Daí, a formação que o eleve em busca de uma ascensão vertical se completará 

pelo seu trabalho com a poesia, já que, para Bachelard, a poesia é “uma metafísica instantânea. 

Num curto poema, ela deve dar uma visão do universo e o segredo de uma alma, um ser e 

objetos, tudo ao mesmo tempo [...]” (BACHELARD, 2007, p. 99). Como o instante é já solidão, 

a poesia nos convida a viver na solidão do instante, fazendo-nos desprender da temporalidade 

da vida, e partir para vivermos os instantes simultâneos que são, a todo momento, 

providenciados pela experiência de um poema.  

Em um poema, o poeta enxerga a alma e a forma da pessoa. Então, Bachelard diz que a 

poesia torna-se “um instante da causa formal, um instante da potência pessoal [...]. Ela busca o 

instante. Só tem necessidade do instante. Cria o instante [...]”, porque “[...] Fora do instante há 

apenas prosa e canção. É no tempo vertical de um instante imobilizado que a poesia encontra 

seu dinamismo específico. Há um dinamismo puro da poesia pura. É aquele que se desenvolve 

verticalmente no tempo das formas e das pessoas” (BACHELARD, 2007, p. 107). É, na 

vivência de um poema, que eu vivencio este instante, o instante poético, que faz o nosso espírito 

sempre renascer no instante seguinte, buscando, neste instante, a sua ascensão vertical. Daí, ser 

a verticalidade a meta da poética, segundo Barbosa e Bulcão (2011), “[...] os instantes poéticos 

são como cintilações de uma linguagem que nos impulsiona num voo ascendente e vertical, 

negando, assim, o tempo linear que corre horizontalmente” (BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 

70). 

Podemos apontar, ainda, outro aspecto interessante para a formação do sujeito, que é a 

distinção que Bachelard faz entre imaginação formal e imaginação material, sendo possível 

depreendermos, segundo Barbosa e Bulcão (2011), importantes contribuições pedagógicas para 

o processo educativo a partir dessa distinção. 



116 

 

Na distinção feita por Bachelard no livro “O ar e os sonhos” (1942), existem dois tipos 

de imaginação: a imaginação formal, que dá origem à causa formal, e a imaginação material, 

que dá origem à causa material. A criação poética necessita dos dois tipos de imaginação para 

a criação de imagens. A imaginação formal recai na crítica implícita de Bachelard sobre o vício 

da ocularidade, por se concentrar apenas na contemplação do real e no exaltar da visão. Já a 

imaginação material resulta de uma dinâmica transformadora ao receber o mundo como 

provocação, buscando, na materialidade, o transformar da matéria, contribuindo para o 

desenvolvimento do psiquismo. 

A imaginação formal concentra-se nas formas geométricas externas dos objetos. A visão 

dá tudo o que ela precisa para uma completa contemplação. Ela seduz-se com a imaginação das 

formas. Por outro lado, a imaginação material nos faz ir além da imaginação das formas, 

convidando-nos a viver a materialidade do mundo como provocação e não como simples 

contemplação visual. Ela nos convida a pensar, viver, sonhar e penetrar até o íntimo da matéria, 

como destacou Bachelard (2001), ou seja, “materializar o imaginário”. A matéria é tida como 

provocação e nos convida a penetrar na sua intimidade, funcionando como acelerador do 

psiquismo, provocando um fluxo ininterrupto de imagens sempre novas (BARBOSA E 

BULCÃO, 2011). 

O trabalho com a matéria tem, então, para Bachelard, importância fundamental para a 

formação integral do homem, pois o ser se sentirá como produtor da realidade e não mero 

copiador. Por isso, Bachelard mostra que é 

 

[...] trabalhando a adversidade e a resistência do mundo que tomamos consciência da 

plenitude e do dinamismo do ser. A imaginação material, proveniente do contato com 

a materialidade do mundo, promove um vaivém energético, impondo, assim, um 

progresso e um crescimento espiritual. Nesse sentido, a função do irreal, próprio da 

imaginação material, é de estrutura artesanal, pois como verdadeiro instrumento 

trabalha e molda o inconsciente, nutrindo como uma raiz oculta a psique do indivíduo 

(BARBOSA E BULCÃO, 2011, p. 68). 

 

Nesse sentido, a imaginação transforma-se em imaginação criadora, libertando o 

espírito de um contato puramente reprodutor da materialidade do mundo e conduzindo a 

imaginação para superar e transformar a matéria. A mão que trabalha provoca devaneios de 

vontade no espírito do ser. O devaneio da vontade nos dá a “confiança onírica”, tem por “função 

direta nos dar confiança em nós mesmos, confiança em nossa potência laboriosa” 

(BACHELARD, 2001b, p. 78, grifos do autor). O trabalho do artista, conforme destaca 

Bachelard e aponta Barbosa e Bulcão (2011), o conduz para uma realização pessoal. Assim, 

transformando a matéria, ele ascende verticalmente, pois o conduz a devaneios de vontade e ao 

devir espiritual, “a mão trabalhadora, a mão animada pelos devaneios do trabalho, envolve-se. 
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Vai impor à matéria pegajosa um devir de firmeza, segue o esquema temporal das ações que 

impõem um progresso. Isso porque ela só pensa apertando, sovando, estando ativa [...]” 

(BACHELARD, 2001b, p. 94, grifos do autor). Para Bachelard, a imaginação criadora, como 

vimos, busca ir além da realidade, procurando captar a imagem no instante mesmo da sua 

constituição, no instante de sua atualidade, para fundar, desse modo, uma surrealidade. 

Foi por um esforço consciente que Bachelard expôs a dinâmica da ciência 

contemporânea de criação de objetos, de pensar os fenômenos, como foi também o de entender 

o estudo da imagem pela imagem e não como representação de algo apenas. Em ambos os 

casos, Bachelard nos convida à difícil tarefa de trabalhar os conceitos e as imagens (CRUZ, 

2005). Tanto em um como no outro exige-se do pensamento um engajamento necessário para 

a invenção do mundo dos conceitos e das imagens, porque em ambos exige-se do espírito 

construção: construção do mundo dos conceitos e construção do mundo das imagens. Nos dois, 

é preciso refletir, pensar e agir.  

Portanto, a formação plena do ser, em Bachelard, dá-se pelas duas vias de seu 

pensamento. Porém, não há conciliação entre o onirismo e o racionalismo. Não há síntese 

possível. Trata-se de duas linhas divergentes, mas que fazem parte da vida e evolução espiritual 

de cada sujeito (CRUZ, 2005). A “antropologia completa” de Bachelard se dá, segundo a 

autora, por uma completude que não pode ser entendida como uma generalidade homogênea, 

mas composta pelos “dois contrários bem feitos”. Ensinar o homem a pensar e construir o 

mundo dos conceitos e a viver a plenitude da vivência das imagens poéticas seria um aspecto 

formativo interessante que a educação poderia proporcionar, pois daria, pelo complemento das 

duas linhas divergentes, um plano de ascensão vertical mais completo do sujeito. Daí, podemos 

pensar a formação do sujeito no instante em que ele vivencia o real e o irreal, pois, assim como 

a construção do conhecimento se dá por retificações, sendo necessário um trabalho permanente 

em busca de ultrapassar os obstáculos epistemológicos, e de romper com um saber anterior, a 

atividade poética também tem como característica ser uma “novidade em si”, como ressalta 

Bachelard, colocando o sujeito sempre em movimento na busca de desfixar-se do tempo 

horizontal e viver o tempo vertical, pois, assim como o tempo da ciência, o da poética eleva o 

sujeito à verticalidade. A formação do sujeito entendida, nesse sentido, é um ritmo oscilatório 

entre a vivência racional do dia e a vivência e libertação da imaginação à noite. 

 

2.2 A aprendizagem na perspectiva bachelardiana: a relação de intersubjetividade entre 

professor-aluno 
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Como já foi destacado, Bachelard não desenvolveu uma teoria educacional. As análises 

feitas por ele sobre a educação são esparsas ao longo de toda a sua obra. Sua preocupação e 

suas análises pedagógicas advém sobremaneira de sua vivência como professor. Questionado, 

uma vez por Léon Brunschvicg, sobre o fato de atribuir tanta importância ao aspecto 

pedagógico das noções científicas, Bachelard respondeu-lhe dizendo que se considerava mais 

professor que filósofo. Assim, dizia que “a melhor maneira de avaliar a solidez das ideias era 

ensinando-as”, propondo ainda um paradoxo que, segundo ele, é frequente nos meios 

universitários: “ensinar é a melhor maneira de aprender” (BACHELARD, 1977, p. 19). Daí, 

podemos pensar o porquê de Bachelard defender uma relação docente-discente no racionalismo 

ensinado, passando também por uma relação de intersubjetividade, na qual o que está em jogo 

é a racionalidade orientadora do ato de conhecer, presente neste intercâmbio de ideais entre 

aluno e professor, professor e aluno.  

Na epistemologia bachelardiana, há uma operação com um duplo aspecto pedagógico: 

para demonstrar a coerência de uma ideia aprendida, é preciso colocá-la em confronto com 

outro espírito, isto é, mediante o processo de ensino desta ideia, no qual só ensinará quem 

efetivamente aprendeu. Como pontuaremos mais adiante, Bachelard vai defender a inversão 

constante das dialéticas: o professor deve se tornar um eterno estudante e o aluno professor, e, 

dessa forma, veremos se constatar, segundo Lopes (1993), o empreendimento da operação 

dialógica na análise bachelardiana: “[...] para o aprendiz se capacitar a ensinar é preciso a 

reconstrução do conceito a ser transmitido. Isso só será possível com a organização coerente do 

pensamento”. Concordamos com Lopes ao dizer que “não há ensino onde não houve 

aprendizagem, não existe a passagem do conceito por mera repetição do dito, como informações 

percorrendo uma correia de transmissão” (LOPES, 1993, p. 325).  

A atividade de ensinar é, para Bachelard, a capacidade discursiva que o ato de aprender 

representa no plano dialógico do ensino no racionalismo docente. A atividade de ensinar exige 

o polo do aprender, uma vez que o professor só terá ressonância da aprendizagem do aluno 

quando esse for capaz de ensinar o que aprendeu. 

Bachelard não criou uma teoria pedagógica ou mesmo da aprendizagem. Aliás, diz-se 

ser mais sobre como não se deve fazer/proceder do que como proceder/fazer que Bachelard 

constrói algumas das suas teses, até mesmo em relação à “formação do espírito científico” a 

partir da sua proposta de uma nova filosofia das ciências, pois a epistemologia bachelardiana, 

apesar de se posicionar em defesa de que deve existir novas bases de análise sobre a ciência 

contemporânea, não esclarece tão claramente quais seriam essas características desta nova 
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filosofia das ciências (BULCÃO, 2009), mesmo destacando a sua “filosofia do não” como a 

filosofia da retificação e da ruptura. 

Dessa forma, assim como na sua epistemologia, na sua Pedagogia, essa questão se torna 

ainda mais latente, pois ele sempre discute mais a inadequação, por exemplo, do ensino 

proposto nos programas escolares da época, da prática dos professores, dos métodos 

pedagógicos etc. Entretanto, temos que discordar em parte das considerações de Costa (2015) 

quando afirma que Bachelard não inovou em princípios e métodos pedagógicos, pois a sua 

preocupação com a atividade cognitiva do sujeito frente ao conhecimento científico, não 

devendo descurar dos obstáculos epistemológicos, a nosso ver, é um princípio pedagógico de 

que o conhecimento não nasce do nada, mas que já nasce propenso aos erros e aos obstáculos, 

pois Bachelard defende que os obstáculos epistemológicos estão presentes no próprio ato de 

conhecer. Também acreditamos que a importância dada à referida relação intersubjetiva entre 

professor e aluno, em que ambos são sujeitos do processo de ensinar e aprender, também se 

torna um princípio pedagógico elementar não só em Bachelard, mas em qualquer Pedagogia 

que comporte um ensino que considere os dois polos do ensino.  

Entendemos ainda que a dialética do psicologismo e do não-psicologismo exposta por 

Bachelard no racionalismo docente, a qual exige a aplicação de um espírito a outro como forma 

de ensinar é coerente com seus princípios pedagógicos de que o aluno já traz consigo uma 

bagagem de conhecimentos adquiridos na sua experiência de vida, merecendo, portanto, que o 

ensino de determinada noção, por exemplo, explique o conceito por seu percurso histórico de 

construção racional, e não apenas pela apresentação dos resultados que atualmente a noção se 

encontra. Apesar disso, temos que concordar que ele não inovou em metodologias de ensino, 

deixando transparecer nos exemplos relatados por ele as suas aulas teóricas e práticas, como o 

uso da lousa para demonstrar uma teoria e/ou as experiências em laboratório que fascinam a 

mente do adolesceste27. Mas, como também já salientamos, suas críticas alcançam a escola, os 

livros didáticos, o aluno, e a prática pedagógica do professor, além do currículo dos programas 

escolares da sua época, o que, para nós, mostra a preocupação que ele mantinha sobre a 

Pedagogia e, portanto, alimentava atenção para a adoção de certos princípios pedagógicos em 

relação à racionalidade presente no ato de conhecer, estando em jogo, por conseguinte, no 

                                                 
27

 Não desconsideramos a metodologia de cunho expositiva, por exemplo, pelo contrário, acreditamos que 

somente possibilitando o acesso à cultura científica socialmente construída pela humanidade a partir do ensino é 

que se pode possibilitar a formação do aluno. Não estamos, por outro lado, afirmando que uma aula expositiva não 

seja permeada pela intersubjetividade do ensino. Cabe ao professor, em seu exercício pedagógico, ativar a dialética 

do racionalismo docente-ensinado, isto é, o diálogo e troca de papeis em que, mesmo tendo o momento de expor 

o conteúdo (apresentar o assunto), não significa que não haja o diálogo entre professor-aluno, aluno-professor, 

aluno-aluno. Repetimos: cabe ao professor promover a discussão do assunto. Saber falar e ouvir. 
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ensino escolar. Entendendo a ciência orientando uma pedagogia científica, acreditamos que isso 

é um princípio pedagógico o qual Bachelard defendia no ensino.  

Com efeito, para Bachelard (1977), o racionalismo docente exige a aplicação de um 

espírito a outro, e é no ato de ensinar, permeado por discussões, que surge a oportunidade de 

avaliar e discutir melhor o valor e a solidez das nossas ideias, desobstruindo no processo de 

ensino-aprendizagem o peso e o valor das nossas convicções. Todavia, segundo o autor, o ato 

de ensinar por si só não se destaca tão facilmente da consciência de saber, necessitando para a 

garantia da objetividade do conhecimento apoiar-nos na psicologia da intersubjetividade, ou 

seja, é no momento da aplicação de um espírito a outro que avaliamos e organizamos melhor o 

nosso pensamento e, por conseguinte, as nossas ideias e convicções. É, portanto, bem no nível 

de uma relação entre professor e aluno, no ato mesmo de ensinar, que surgirá a pedagogia da 

intersubjetividade e a pedagogia dialogada, em contraposição ao ensino monolítico dos 

resultados e ao intelectualismo soberbo dos professores. A organização racional e coerente de 

uma ideia será, portanto, colocada à prova diante dessa relação intersubjetiva, donde sua 

coerência, mediante uma discussão, possibilitará descortinar suas possibilidades de clareza 

racional.  

Isso ganha sentido quando Bachelard defende que a ciência exige a formação e a 

reforma do espírito científico constantemente, pois a todo instante o conhecimento científico 

deve se mobilizar na busca de retificar os erros e superar os obstáculos epistemológicos que se 

interpõe nesse desenvolvimento. Nesse processo de buscar a reforma constante do espírito 

científico, a educação tem um importante objetivo se olharmos para a sua epistemologia, uma 

vez que o autor, ao defender para o ensino dessa ciência, defende uma Pedagogia (nova) da 

ciência em que intersubjetividade, isto é, uma relação professor-aluno vem revestir o ensino do 

racionalismo que se construirá mediante uma educação de duas vias: quem aprende deve 

ensinar e quem ensina também deve aprender. Ficar regurgitando tal aspecto do pensamento de 

Bachelard pode parecer uma tautologia deste texto, mas ele é primordial, conforme pensamos. 

É na dialética professor-aluno em que a razão trabalhará em busca desta formação do espírito 

científico a partir de uma educação baseada na intersubjetividade do ensino, procurando fazer 

o aluno compreender a dificuldade que existe para se empregar os rudimentos de uma 

psicanálise da razão. 

Bachelard destaca que o racionalismo docente que se coloca pela aplicação de um 

espírito a outro exige desse espírito a transmissão de interesses de pensamentos independente 

de interesses pessoais. É preciso, desse modo, tomar cuidado com essa aplicação já que surgirá 

com efeito o que o autor chama de uma dialética de psicologismo e de não-psicologismo (a 
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qual indicamos anteriormente), e é a partir desse último que ele desenvolve o sentido de sua 

filosofia do não. Segundo o que diz Bachelard (1977), o não-psicologismo se caracteriza pela 

constante incorporação do espírito crítico ao espírito de estudo, sendo que, antes de aplicar o 

racionalismo às coisas, é preciso primeiro aplicá-lo aos espíritos. É, então, que uma “ontologia 

da ideia ensinada” vem revestir o racionalismo docente, segundo o autor. “Uma espécie de 

reação da clareza pedagógica do mestre manifesta-se na colocação em ordem do espírito do 

discípulo discente” (BACHELARD, 1977, p. 20). Nessa relação de aplicação de um espírito a 

outro a partir do racionalismo docente, como sugere Bachelard, ressalta a importância da crítica 

do espírito do mestre na relação intersubjetiva que mantém com o espírito do aluno, devendo 

sempre atenção para a dialética que gira em torno do psicologismo e do não-psicologismo, caso 

contrário mutilaremos essa dialética da atividade do pensamento científico contemporâneo. 

Esse processo tem importância fundamental para o processo pedagógico, pois o ensino 

baseado no racionalismo docente-ensinado exige uma racionalidade (docente, no caso) de 

maior clareza que necessita sempre se manter vigilante no percurso do racionalismo ensinado 

para não cair em “automatismos racionais”, podendo vir a prejudicar o processo de ensino-

aprendizagem. Por exemplo, Bachelard diz que o desconhecimento por parte dos professores 

de ciências (principalmente) dos conhecimentos e experiências trazidas pelos alunos da sua 

vida cotidiana pode interferir no ensino e na aprendizagem da ciência. A este aspecto é 

importante atentarmos para o que diz o próprio autor.  

 

Na educação, a noção de obstáculo pedagógico também é desconhecida. Acho 

surpreendente que os professores de ciências, mais do que os outros se fosse possível, 

não compreendam que alguém não compreenda. Poucos são os que se detiveram na 

psicologia do erro, da ignorância e da irreflexão [...] (BACHELARD, 2016, p. 23). 

 

Nesse caso, desconhecer o que os alunos já trazem consigo de ideias prévias para a 

escola é um obstáculo pedagógico que pode dificultar o ensino de ciências, pois sendo 

totalmente contrário ao ensino por resultados, Bachelard vai dizer que ensinar só os resultados 

da ciência seria como ensinar sem oferecer dificuldades reais para os alunos, pois não existindo 

questionamentos, inexiste também a crítica da cultura (LOPES, 1993). Desta forma, “[...] as 

ilusões e os erros dos alunos permanecem; os novos conceitos apenas se imiscuem nos erros 

anteriores e ali ficam, conferindo a falsa impressão de aprendizagem” (LOPES, 1993, p. 326).  

Bachelard critica um ensino por resultados, o qual contribui para que os alunos retenham 

esses resultados sem compreender a multiplicidade dos conceitos associados a eles. Para o 

autor, esse tipo de prática reforça um ensino de ciências que busca estabelecer relações entre o 

conhecimento científico e o conhecimento de senso comum, ou seja, o professor, na tentativa 
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de fazer o aluno compreender o conceito e desconhecendo o que ele já traz de conhecimento 

prévio, induz um ensino sem complicação fazendo-o acreditar que a racionalidade do 

conhecimento científico é apenas um refinamento da racionalidade do senso comum. Porém, 

Bachelard destaca que o professor em sua prática do racionalismo docente deve fornecer 

elementos para que os alunos percebam a ruptura profunda existente entre os princípios que 

corroboram ambas as racionalidades.  

A partir disso Bachelard diz que “[...] os professores de ciências imaginam que o espírito 

começa com uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da 

lição, que se pode fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto [...]”. Para 

ele, esses professores “[...] não levam em conta que o adolescente entra na aula de física com 

conhecimentos empíricos já constituídos: não se trata, portanto, de adquirir uma cultura 

experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já 

sedimentados pela vida cotidiana [...]” (BACHELARD, 2016, p. 23, grifos do autor). O 

professor deve ficar vigilante tanto em relação aos obstáculos epistemológicos como em relação 

aos obstáculos pedagógicos, devendo mediar o processo de ensino em busca de fazer o aluno 

compreender, por exemplo, a ruptura que existe entre campos com racionalidades totalmente 

distintas, ora em trânsito no ensino de ciências, e não reforçar a ideia de que o conhecimento 

científico é o “refinamento” do conhecimento de senso comum, o que seria um obstáculo 

pedagógico dos mais perigosos de acordo com a epistemologia bachelardiana. Isso requer uma 

atenção especial do professor em sua ação docente. 

Nesse sentido, para oferecer à razão razões para evoluir, Bachelard diz que é preciso 

dialetizar todas as variáveis experimentais. Logo, na busca por substituir um saber fechado e 

estático por um conhecimento aberto e dinâmico, a cultura científica deve começar por uma 

“catarse intelectual e afetiva” com o intuito de se colocar em “estado de mobilização 

permanente” (BACHELARD, 2016, p. 24). Como se nota, o racionalismo docente deve se 

orientar com o cuidado de mobilizar-se. O professor, como mediador do ato de ensinar, deve 

ficar atento no ato pedagógico aos interesses envolvidos, pois a aprendizagem dos alunos 

acontecerá quando lhes forem dadas razões que os obriguem a mudar a sua razão (LOPES, 

1993). 

Bachelard enfatiza que essas observações podem ser ainda generalizadas, sendo mais 

visíveis no ensino de ciências, mas que se aplicam a qualquer esforço educativo. Diz ele: “[...] 

no decurso de minha longa e variada carreira, nunca vi um educador mudar de método 

pedagógico. O educador não tem o senso do fracasso justamente porque se acha um mestre. 

Quem ensina manda [...]” (BACHELARD, 2016, p. 24, grifos do autor). Podemos perceber a 
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preocupação de Bachelard sobre o professor que não tem o senso da reflexão sobre a sua prática, 

cultivando em si uma espécie de “alma professoral”, aquela em que ele destaca um tipo de 

professor que se sente dono do saber e, mais que isso, orgulhoso deste saber.  

É, assim, por meio de um racionalismo docente-ensinado, baseado na intersubjetividade 

do ensino, que a formação do espírito científico se dá de maneira a construir uma consciência 

de racionalidade. É por isso que Bachelard diz que professor e aluno merecem uma psicanálise 

especial. E, de uma maneira mais precisa, ele afirma que “[...] detectar os obstáculos 

epistemológicos é um passo para fundamentar os rudimentos de uma psicanálise da razão” 

(BACHELARD, 2016, p. 24). É o que nos faz crer na importância dada por ele nesta relação 

professor-aluno, no processo intersubjetivo, em que a racionalidade orientadora desse processo, 

no caso, o racionalismo docente deve refletir constantemente sobre a sua prática com o intuito 

de evitar erros epistemológicos e pedagógicos. 

A aprendizagem, assim entendida, é totalmente contrária à tradição escolar que coloca 

o ato de aprender como mera repetição de lições, correspondendo o professor àquele que ensina 

o conteúdo e o aluno àquele que, a partir da tarefa dada pelo professor, corresponde apreender 

o máximo possível do que foi ensinado, retendo os resultados e esquecendo-se da dinâmica 

própria da construção do objeto em seus aspectos epistemológico, cultural e social. Os bancos 

escolares são o palco principal da repetição dessas lições, ideias, conceitos. Bachelard, então, 

diz: “nós que tentamos extrair as novas maneiras de pensar, devemos dirigir-nos para as 

estruturas mais complicadas. Devemos aproveitar todos os ensinamentos da ciência, por muito 

especiais que sejam, para determinar as novas estruturas espirituais”. E, além disso, afirma 

que, “a aquisição de uma forma de conhecimento se traduz automaticamente numa reforma do 

espírito [...]” (BACHELARD, 2009a, p. 110, grifos nosso).  Sendo assim, Bachelard alerta para 

a necessidade de “uma nova pedagogia”, via esta que, pessoalmente, lhe atraiu há vários anos. 

Nesse sentido, toma como guia de suas análises os trabalhos mal conhecidos na França da 

escola não-aristotélica, fundada na América por Alfred Korzybsky28. 

                                                 
28

 Bachelard analisa no quinto capítulo de A Filosofia do Não a lógica não-aristotélica, em que, segundo o autor, 

o movimento das extensões lógicas veio assumir na América uma importância notável, se esperando dele um 

renovo do espírito humano. A microfísica veio reclamar novas bases para a lógica diferente da lógica clássica, isto 

é, a lógica de inspiração aristotélica, já que a lógica não-aristotélica renuncia a ideia de uma “física do objeto 

genérico”, que é a física de um objeto que guardou uma especificidade e está implicada tanto na intuição como no 

conhecimento discursivo, tanto na forma da sensibilidade externa como na forma da sensibilidade interna, como 

aponta Bachelard. Segundo o autor, sob a inspiração de Korzybsky, um grupo de pensadores apoiam-se na lógica 

não-aristotélica para renovar os métodos pedagógicos. Bachelard diz que a dialética é um exercício espiritual 

indispensável e, neste capítulo de A Filosofia do Não, o autor aborda a obra de Korzybsky até mesmo em suas 

implicações pedagógicas (BACHELARD, 2009a, p. 93-94). 
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Levando em conta a contraposição de Bachelard a uma educação por repasse e acúmulo 

de conhecimentos, ele considera a criança, assim como Korzybsky 29 , do ponto de vista 

estritamente neurológico, ou seja, como um domínio especial, pois ela “[...] nasce com um 

cérebro inacabado e não, como afirmava o antigo postulado da pedagogia, com um cérebro 

inocupado. A sociedade acaba na verdade o cérebro da criança; acaba-o através da linguagem, 

através da instrução, através da educação. Pode acabá-lo de diversas maneiras [...]” 

(BACHELARD, 2009a, p. 111, grifos do autor). Mas, segundo Bachelard, estando de acordo 

com uma educação de teor não-aristotélica, “dever-se-ia acabar o cérebro da criança como um 

organismo aberto, como o organismo das funções psíquicas abertas” (BACHELARD, 2009a, 

p. 111, grifos do autor), ou seja, entender a criança como um sujeito que tem um organismo 

predisposto e aberto ao aprendizado, bastando-lhe, nesse sentido, uma educação com 

pressupostos abertos. Para educar, desta forma, um psiquismo aberto, exige-se educadores não-

aristotélicos, sendo necessário, em primeiro lugar, psicanalisar os educadores rompendo com o 

sistema de blocagem psíquica que tantas vezes os caracteriza (BACHELARD, 2009a). É 

preciso “ensinar-lhes a técnica de segmentação, considerando o seu ideal de identificação como 

uma obsessão a curar”. Isso leva, segundo Bachelard, às conclusões que ele próprio defendeu 

na “Formação do Espírito Científico”:  

 

[...] todo educador cujo shifting character diminui deve ser reformado. É impossível 

educar por simples referência a um passado de educação. O mestre deve aprender 

ensinando, fora do seu ensino. Por muito instruído que seja, sem um shifting character 

em exercício, ele não pode dar a experiência da abertura (BACHELARD, 2009a, p. 

112, grifos do autor). 

 

Uma educação deve colocar a possibilidade da transformação radical do psiquismo 

humano, isto é, de uma reforma mental no próprio educador que, mantendo o seu shifting 

character sempre ativo, se colocará numa posição de mudança e de abertura do seu próprio 

psiquismo, ou seja, “precisa reconhecer-se neste estado de infância cerebral” (JAPIASSÚ, 

1976a, p. 74), possibilitando também na sua prática educativa uma educação para a formação 

do aluno que também lhe dê essa experiência de abertura e de transformação. Uma técnica feita 

de tentativas e experiências mostra que esta alteração da natureza humana, como diz Bachelard 

citando o prefácio do livro de Korzybsky, “que era considerada impossível no elementarismo 

                                                 
29

 O plano da obra de Korzybsky encara a reforma no sentido não-aristotélico de várias ciências, sendo que as 

próprias condições psicológicas e até fisiológicas de uma lógica não-aristotélica foram por este autor destacadas, 

mais precisamente, em um dos seus mais importantes trabalhos: Science and Sanity, Na Introduction to non-

aristotelian systems and general semantics (1933) (BACHELARD, 2009a, p. 110), Korzybsky “propõe esta 

reforma como plano de saúde, como uma educação do vigor, como a integração do pensamento ativo no progresso 

da vida”. Para ele, “nunca se dá demasiada importância aos fatores psíquicos e mais precisamente ao fator 

intelectual na harmoniosa dinâmica de um organismo acordado” (BACHELARD, 2009a, p. 111, grifo do autor). 
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do verbo (verbal elementalism), pode ser realizada na maior parte dos casos em alguns meses 

se atacarmos este problema pela técnica não-elementar, neuro-psico-lógica, técnica especial de 

não-identidade” (BACHELARD, 2009a, p. 112). Em linhas geais, segundo Bachelard, o 

sentido dessa última técnica é a superação dos princípios de uma psicologia da forma, isto é, 

dando sistematicamente uma “educação da formação”. E tudo isso resume-se, a nosso ver, na 

intersubjetividade do ensino que, a partir da aplicação do espírito do mestre (com seu shifting 

character ativo) ao espírito do aluno, deve visar sistematicamente não uma educação por mera 

transmissão senão uma educação da (para) formação que faz deste ato pedagógico o exercício 

científico do fazer docente na busca de formar e reformar o espírito científico. 

É, portanto, contrariamente a esta ideia de educação por repasse, que Bachelard vai dizer 

que é justamente na dialética da aplicação de um espírito a outro que surge a necessidade do 

psicologismo (como preâmbulo para instalação do não-psicologismo) e do não-psicologismo. 

No ato educativo, não há apenas o jogo de ideias, um vai e vem de conceitos ou um acúmulo 

regozijado de conhecimentos, mas, essencialmente, a construção de novas ideias e de novas 

formas de interpretação dessas ideias, impossível quando elas apenas são comunicadas por meio 

de resultados que ofuscam a referência do objeto no seu percurso de construção histórica. Os 

alunos veem e ouvem, para, depois, repetir alegremente. A consciência ingênua do sujeito 

aprendente crê instruir-se de algo nesse processo de aquisição por repasse e reprodução do 

saber. A prática do psicologismo que busca o ensino por resultados não favorece a aplicação 

crítica do espírito do mestre ao espírito do aluno. Logo, não ocorre aprendizagem do objeto em 

seu percurso de construção racional. Não há possibilidades para a reforma do pensamento 

científico. 

A aprendizagem, para Bachelard, dá-se sempre contra um saber anterior e, 

principalmente, por meio da superação dos obstáculos epistemológicos e da retificação dos 

erros. Logo, para que ocorra aprendizado, não é suficiente informar o aluno de algo, comunicar-

lhe ideias para que ele possa respaldá-las pelo que já tem em sua mente, apenas por mera 

repetição. Somente ocorrerá aprendizado se esse novo conhecimento transformar, modificar 

mesmo, o espírito do sujeito aprendiz, isto é, só haverá aprendizado quando no espírito do aluno 

as novas ideias transformarem-se em conhecimentos, modificando, assim, o espírito do aluno. 

Assim sendo, a aprendizagem reclama do ensino um estado de atenção para o que o aluno já 

conhece, colocando as novas ideias que estão sendo apreendidas de encontro às antigas para, 

assim, modificá-las, ocorrendo verdadeiramente a aprendizagem pela modificação do espírito 

do sujeito. A aprendizagem ocorre, portanto, quando as estruturas psíquicas do sujeito se 
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modificam pelo novo conhecimento que passou por um processo de análise, discussão e 

modificou o seu modo de interpretar um conhecimento anterior. Ele ascendeu espiritualmente. 

Porém, de acordo com Bachelard  

 

[...] sem dúvida, seria mais simples ensinar só o resultado. Mas o ensino dos 

resultados da ciência nunca é um ensino científico. Se não for explicada a linha de 

produção espiritual que levou ao resultado, pode-se ter a certeza de que o aluno vai 

associar o resultado a suas imagens mais conhecidas. É preciso ‘que ele compreenda’. 

Só se consegue guardar o que se compreende. O aluno compreende do seu jeito. Já 

que não lhe deram as razões, ele junta ao resultado razões pessoais [...] 

(BACHELARD, 2016, p. 289, grifos do autor) 

 

Portanto, é preciso explicar a linha de produção espiritual que levou a determinado 

resultado para que possamos realmente ter ressonância da formação deste aluno diante dos 

conceitos trabalhos. O racionalismo ensinado necessita que se conheça uma noção não apenas 

por apresentar o seu estado atual de construção racional, mas se deve estudá-la por meio de seu 

longo percurso histórico, no qual se deu essa construção, a partir dos erros e das retificações. É 

preciso que se faça o aluno compreender o plano epistemológico da sua construção. Como é 

necessário dar razões para a própria razão evoluir, é imperativo também dar ao aluno razões 

para que ele aprenda que compreender é perceber que compreende. A edificação do ensino da 

ciência é afeita à compreensão de que os resultados são frutos de um conjunto de erros 

retificados. Instala-se o psicologismo para retirá-lo em ato pelo não-psicologismo. Isso dará 

razões ao aluno que para crer que no resultado das noções é preciso primeiro compreender essas 

razões para tal acepção. O trabalho docente ganha aí importância fundamental. 

O professor, portanto, como ato pedagógico, deve se colocar contra a ideia de ser ele 

um “comunicador” dos resultados da ciência, senão àquele que conhece e ensina a dinâmica 

própria da formação do espírito científico. Dessa forma, um ensino que garanta o diálogo e a 

troca de ideias entre aluno e professor dá a possibilidade de trabalhar os conceitos em sua 

dimensão histórica-epistemológica. O professor será aquele que complica os resultados, dando-

lhes uma pitada de psicologismo para, depois, instalar o não-psicologismo. 

Lopes (2007) diz que, segundo Bachelard, para que ocorra aprendizado (especialmente 

nas ciências físicas) é preciso que haja mudança de cultura30, a qual é inerente ao aprendizado 

científico. Segundo a autora, “[...] não é possível se adquirir nova cultura por meio da sua 

incorporação aos traços da remanescente. Os hábitos intelectuais incrustados no conhecimento 

                                                 
30

 Concordamos com Lopes (2007, p. 58, em nota de rodapé), que Bachelard “não tem em sua obra maior 

problematização do entendimento de cultura. Por isso, nessa sua análise, a concepção de cultura acaba ficando 

restrita ao conjunto de concepções e valores que formam o pensamento do aluno, destituída de relações com a 

produção simbólica social mais ampla”. 
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não-questionado invariavelmente bloqueiam o processo de construção do novo conhecimento” 

(LOPES, 2007, p. 58). Como já salientamos, Bachelard (2016) diz que conhecemos sempre 

contra um conhecimento anterior e, nesse processo, há sempre aqueles valores escondidos. Daí, 

a recorrente necessidade de colocar todo esse passado de pensamento em estado de constante 

questionamento por meio do contato com o novo saber. Este saber não pode se acumular ao 

anterior, adquirindo uma nova cultura pela incorporação dos traços da antiga, antes deve 

modificar a estrutura do pensamento pela aquisição de um novo saber, fruto da 

intersubjetividade que acontece por meio do diálogo entre professor e aluno, rompendo e 

superando com o que há de obstáculos epistemológicos e pedagógicos.  

A dialética do psicologismo e do não-psicologismo assume sua função primordial, pois 

o aluno deve mudar de cultura espiritual e, nesse processo, é necessário que ele conheça a 

amplitude dos conceitos, que não são construídos a priori objetivos, livre de contradições. É 

preciso dar ao aluno todas as suas matizes, é preciso “repor nas fórmulas um pouco de 

psicologia”, como diz Bachelard (1977, p. 21), para depois o não-psicologismo se revelar em 

ato para desfazer o psicologismo. O que Bachelard está pretendendo dizer é que, no processo 

de ensino, não há como instalar o aluno subitamente na cultura científica e no racionalismo 

eficaz sem antes fazê-lo passar pelo conhecimento e pelo contato com o psicologismo, ou seja, 

a mudança de cultura se dá em primeiro nível pela consciência das suas faltas e dos seus erros 

e da desconstrução do seu saber para construção do novo saber, fruto do embate com o anterior. 

E esta atitude objetiva, para Bachelard, é propiciada pela ciência contemporânea. O ensino e a 

aprendizagem no racionalismo docente é um vai e vem dessa dialética de psicologismo e de 

não-psicologismo: “[...] introduzir psicologismo para depois o retirar, eis um procedimento que 

é indispensável para obter a consciência de racionalidade [...]” (BACHELARD, 1977, p. 21). 

Essa dialética é necessária para não causar um “automatismo racional”, ou seja, é preciso 

constantemente o racionalismo docente se encontrar com o psicologismo, para exercitar o não-

psicologismo, caso contrário, “o hábito da razão pode converter-se em obstáculo da razão” 

(BACHELARD, 1977, p. 21, grifos do autor). 

Por conseguinte, o espírito do aluno não é uma tábula rasa, em que o professor escreverá 

nas suas páginas em branco tudo aquilo que eles necessitarem aprender. Ele será aquele que 

complica a lição e os métodos; aquele que prefere pergunta à resposta. E só por um passado 

cultural que poderá o aluno reconstruir o seu presente cultural, mediante a mudança no seu 

estado de cultura, por meio de um processo constante de desilusão com aquilo que julgávamos 

saber (LOPES, 1996), a ordem deste saber só pode ser estabelecida quando a desordem for 
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reduzida e eliminada, de forma que devemos nos aproximar da psicologia das regras e da 

psicologia dos obstáculos (BACHELARD, 1977).  

Segundo Bachelard, a noção de obstáculos ao conhecimento é indispensável para que 

possamos compreender os valores polêmicos do racionalismo. E como eles fazem parte da 

ciência, sua superação nunca se dará em totalidade, sendo necessária uma psicanálise do 

conhecimento objetivo e racional permanente, nunca definitiva, uma vez que não se supera 

definitivamente os obstáculos nem o psicologismo (BACHELARD, 1977). Diríamos que, 

assim como os obstáculos epistemológicos são intrínsecos à ciência, o psicologismo é intrínseco 

ao ensino do não-psicologismo no racionalismo docente. O ensino do não-psicologismo é 

aquele que fornece ao aluno a compreensão do conceito perpassado por seu passado de 

incompreensão, por seu passado de construção, logo, por seu passado de erros retificados. 

Então, a Pedagogia do novo espírito científico, segundo a epistemologia bachelardiana, 

seria aquela que favorece o ensino que mostre os valores polêmicos do racionalismo, ou seja, 

que possibilite a compreensão de que o conhecimento científico se constrói a partir de uma luta 

de retificar os erros que as imagens cotidianas impõem na aprendizagem do conhecimento 

científico na escola, contrapondo-se a toda forma de apresentar apenas os resultados da ciência. 

Bachelard diz que, quando se deve aplicar o racionalismo a um problema novo, não 

demora muito para se manifestar os antigos obstáculos à cultura. Eles amam a ciência. É preciso 

que o racionalismo fique em estado de alerta constante contra esses obstáculos tendenciosos. 

 

[...] A partir de então, do ponto de vista que encaramos de uma aplicação do 

racionalismo, deve-se sempre considerar um racionalismo do contra, isto é, uma ação 

psicológica constante contra os erros insidiosos. E quando se tratar de pôr em questão 

regras mantidas como fundamentais – a cultura científica é um desfilar desses dramas 

– deveremos reconhecer o psicologismo tenaz das ideias claras. A razão trabalhará 

contra si mesma (BACHELARD, 1977, p. 23, grifos do autor). 

 

O racionalismo sempre trabalhará contra os erros e os obstáculos à cultura científica e, 

continuamente, contra o psicologismo que se esconde mesmo nas ideias claras, pondo em litígio 

até as questões tidas como fundamentais, já que, segundo Bachelard, o psicologismo nunca será 

superado definitivamente. Assim, Bachelard (1977) diz que, mesmo chegando-se a admitir que 

na descrição fenomenológica de um conhecimento se tenha eliminado todo o psicologismo e 

atingindo de certo modo um limite objetivo, deveremos ter a consciência mais ou menos 

explícita dessa eliminação que ocorre da passagem ao limite, acrescentando à regra do 

desmembramento das ideias justas, uma regra do exorcismo explícito das ideias falsas, ou seja, 

a consciência de que a construção objetiva do conhecimento se dá pela consciência das faltas e 

dos erros, mesmo das ideias tidas como fundamentais. Logo, o pensamento científico está em 
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estado de pedagogia permanente. Por isso não tem como colocar o aluno por um salto direto 

no não-psicologismo, isto é, na racionalidade que envolve determinado conceito do espírito 

científico. É preciso que eles compreendam que o conhecimento se constrói a partir de uma 

ação psicológica do contra, contra esses erros e contra esses dramas, contra os obstáculos que 

atravancam o desenvolver do conhecer e, consequentemente, contra o psicologismo.  

No estado de Pedagogia permanente em que o pensamento científico deve se 

estabelecer, lutando contra os erros insidiosos mesmo das ideias claras alcançadas pela cultura, 

Bachelard (1977, p. 23) diz que, “a noção de função epistemológica não pode ser 

desembaraçada de todo psicologismo”, sendo que ela é indispensável no racionalismo docente. 

Assim, a epistemologia requer uma atenção ao “pluralismo das demonstrações” para um “único 

e mesmo problema”, isto é, no ensino logo se manifestam as oscilações do espírito que pretende 

se aplicar a outro, pois “[...] a discursividade da demonstração especifica sempre a intuição 

final, de modo que todo realismo platônico das essências fica solidário com o racionalismo do 

estudo [...]” (BACHELARD, 1977, p. 23, grifo do autor). É, então, que, na dinâmica da sala de 

aula, no diálogo entre professor e alunos, há uma iminência de significados próprios que uma 

noção pode adquirir na aplicação do espírito do mestre ao espírito do aluno. Assim, é preciso 

tomar um cuidado especial com este pluralismo das demonstrações para um único e mesmo 

problema, pois, como essa discursividade da demonstração sempre irá especificar uma intuição 

final, ele diz que, mesmo em domínios tão filosoficamente homogêneos como o das 

Matemáticas, “[...] a racionalidade e a essência ajustam-se uma à outra através das oscilações 

onde intervêm as duas filosofias: racionalismo e essencialismo – os dois processos: da 

instituição das essências e da intuição das essências” (BACHELARD, 1977, p. 24).   

Por isso que o embasamento filosófico de determinadas noções que atingem sua plena 

validade na cultura ainda é mal garantido, de acordo com o autor. Segundo Bachelard, existem 

essas “variações filosóficas” de uma mesma noção para um mesmo tema de conhecimento. Ele 

cita, como exemplo dessas variações filosóficas que um tema de conhecimento pode adquirir, 

um estudo que Ferdinand Gonseth fez com os alunos da Escola Politécnica de Zurique (um 

público qualificado para Bachelard), o qual pediu que esses alunos respondessem a duas 

questões: 1ª: que é uma reta? 2ª: que é um axioma? De acordo com Bachelard, Gonseth obteve 

uma variedade de respostas, o que para Bachelard significa dizer que “sob muitos aspectos, as 

respostas diferem por sua ‘filosofia’” (BACHELARD, 1977, p. 24). Bachelard ressalta que 

Gonseth observou que “[...] quase todas as teorias que a História da Filosofia registra aparecem 

em germe, em esboço ou intenção nessa ou naquela resposta à primeira questão [...]” 

(GONSETH apud Bachelard, 1977, p. 24). É por isso que, segundo Bachelard, um responde 
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como realista, outro como formalista, já outro como lógico. É, aí, então, que se vê que, para o 

autor, como a filosofia da descrição é complicada desde que se queira descrever coisas simples. 

A intencionalidade da noção viu-se impossibilitada pela dialética do claro e do confuso, 

mostrando a impotência do espírito em atingi-la por inteiro, pois o psicologismo, como se 

observa, se introjeta e permanece oculto mesmo na noção científica mais rigorosa.  

É aí que, a nosso ver, a dialética do psicologismo e do não-psicologismo parece ficar 

mais clara, pois, como o racionalismo docente que está em jogo na intersubjetividade do ensino 

exige a aplicação de um espírito a outro, o psicologismo tende a se manifestar no ensino quando 

o professor procura explicar uma noção, por exemplo, por simples descrição e “intuição final”, 

como diz Bachelard, ou seja, simplesmente pelo seu resultado. Como se nota, é no ensino que 

se tem possibilidades de avaliar a solidez das ideias, atitude que deve estar apoiada na 

psicologia da intersubjetividade, como nota Bachelard. É aqui também que se deve instituir o 

racionalismo do contra, ou seja, um racionalismo contra os erros e os obstáculos, já que o 

racionalismo docente está em dialética no processo intersubjetivo com espíritos variados e que 

carregam consigo diferentes “espectros filosóficos”. 

Podemos notar, então, que o psicologismo insiste em aparecer mesmo na presença do 

racionalismo mais eficaz, determinando variedades de perspectivas que ele não tem condições 

de desfazer por simples declaração inicial (BACHELARD, 1977), isto é, por simples referência 

ao resultado das problemáticas de uma filosofia da descrição, pois, como diz Bachelard, a 

filosofia da descrição vê-se impossibilitada quando quer descrever coisas simples. Nota-se que 

um ensino por resultados, e que preze, a priori, respostas, é caudatário do psicologismo. No 

racionalismo docente, o ensino abrange a intersubjetividade, o que envolve a dialética do claro 

e do confuso, ou seja, a dialética do psicologismo e do não-psicologismo. O professor também 

deverá procurar conhecer os perfis epistemológicos dos alunos e manter um cuidado com os 

obstáculos epistemológicos. O problema das relações deve, portanto, ser levantado. 

Para entendermos melhor ainda essa questão, podemos meditar com Bachelard sobre o 

pensamento de Goethe, citado por ele, “[...] quando a criança começa a compreender que um 

ponto invisível deve preceder o ponto visível, que o caminho mais curto de um ponto a outro é 

concebido como uma reta, antes mesmo que se trace a linha no papel, ela sente com isso grande 

orgulho e certa satisfação [...]” (GOETHE apud BACHELARD, 1977, p. 25, grifo do autor). 

Segundo Bachelard, esse orgulho se refere à “promoção intelectual” da criança que faz com 

que ela passe do empirismo ao racionalismo, pois, em vez de constatar, ela percebe que 

compreende. Ela experimentou, diz Bachelard, uma “mutação filosófica”. 
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E, discutindo em O Novo Espírito Científico, o papel da mecânica não-newtoniana, 

Bachelard afirma que, “[...] o pensamento newtoniano era de saída um tipo maravilhosamente 

transparente de pensamento fechado; dele não se podia sair a não ser por arrombamento” 

(BACHELARD, 2000, p. 43), destacando o caráter de novidade essencial das doutrinas 

relativistas como um esforço de novidade total. Sem dúvida, diz Bachelard haver 

conhecimentos que parecem imutáveis. Crê-se, portanto, em uma permanência das formas 

racionais como na impossibilidade de um novo método de pensamento (BACHELARD, 2000, 

p. 51). E o que isso tem a ver com o ensino? Acreditamos que desde que meditemos um pouco 

acerca do valor de abertura que o ensino deve provocar no psiquismo do aluno, tudo. “[...] Se 

desejamos realmente admitir que, em sua essência, o pensamento científico é uma objetivação, 

devemos concluir que as retificações e as extensões dele são as verdadeiras molas”. É aí, 

segundo Bachelard, que “é escrita a história dinâmica do pensamento. É no momento em que 

um conceito muda de sentido que ele tem mais sentido, é então que ele é, em toda verdade, um 

acontecimento da conceptualização […]” (BACHELARD, 2000, p. 51, grifos do autor).  

Colocando-se do ponto de vista pedagógico, o qual, para Bachelard, se desconhece 

demasiadamente a importância psicológica, “[...] o aluno compreenderá melhor o valor da 

noção galileana de velocidade se o professor soube expor o papel aristotélico da velocidade no 

movimento. Prova-se, assim, o incremento psicológico realizado por Galileu [...]” 

(BACHELARD, 2000, p. 51, grifos do autor). Acontece exatamente o mesmo quanto à 

retificação dos conceitos realizada pela Relatividade, de acordo com Bachelard, e isso 

demonstra a importância do ensino pela dialética do psicologismo e do não-psicologismo, em 

fazer os alunos compreenderem a partir desse movimento de retificação que caracteriza a 

ciência. Compreender-se-á o valor da Relatividade se também compreender-se em que sentido 

ela se distingue ou não da Mecânica newtoniana, por exemplo. 

O ensino, nesta perspectiva, possibilita ao aluno experimentar essa “mutação filosófica” 

a qual Bachelard se refere, pois, segundo o autor, quem “se puser a observar-se, descobrirá certa 

pluralidade de filosofias associadas a uma noção rigorosa [...]” (BACHELARD, 1977, p. 25, 

grifos nosso). Compreender o caminho, a pauta de cada elemento, é fazer compreender a linha 

de raciocínio antes mesmo de ver este raciocínio desenhado no papel. O ensino por resultados 

não tem vigor, é prolixo. Fazer o aluno compreender o processo do raciocínio da noção estudada 

é instalá-lo na intersubjetividade do processo de ensino-aprendizagem. Fazer compreender a 

filosofia associada a cada noção para poder entender o seu amadurecimento filosófico, indo até 

o racionalismo eficaz, é instalar o aluno no racionalismo docente-ensinado e possibilitá-lo 

compreender que a ciência é uma construção permanente e que o aprendizado é um processo 
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oscilatório entre o ato de conhecer e o ato de desaprender para novamente conhecer, que será 

sempre uma busca de tornar o seu espírito um pouco mais desiludido pela renúncia dos erros, 

pela renúncia das suas faltas históricas.  

É, então, no emprego de noções científicas correntes, como a reta e o axioma, como no 

exemplo dado por Bachelard, que se manifesta surpreendente pluralismo filosófico. Fazer o 

aluno passar por este pluralismo filosófico, por meio do ensino pela dialética do psicologismo 

e do não-psicologismo, é propiciá-lo o entendimento de um passado inteiro de cultura filosófica 

revelado pelo ensino da intersubjetividade, uma vez que “[...] a filosofia pluralista das noções 

científicas é uma garantia de fecundidade do ensino [...]” (BACHELARD, 1977, p. 26). O 

ensino de uma noção pelas múltiplas perspectivas filosóficas que ela retém é preferível ao 

isolamento desta noção a uma única filosofia que mostre apenas um momento do seu trabalho 

epistemológico a saber: o resultado em que atualmente a noção se apresenta. Por isso, Bachelard 

(1977) defende que para fazer transparecer as relações entre as filosofias que compõem 

determinada noção, para que todo o pensamento esteja presente num pensamento, ele solicita 

que uma cultura filosófica bem discursiva permita reunir num mesmo espírito todas essas 

filosofias numerosas. E, aos que retrucam, acusando Bachelard de ecletismo, ele responde dessa 

maneira: “[...] será necessário dizer que tal somatório nada tem em comum com o ecletismo? 

O simples fato de que tomemos o racionalismo como filosofia dominante, como a filosofia da 

maturidade científica basta, ao que nos parece, para afastar qualquer acusação de ecletismo” 

(BACHELARD, 1977, p. 27).  

Percebe-se, portanto, que a noção de perfil epistemológico, em Bachelard, guarda 

sintonia com a sua discussão acerca do psicologismo e do não-psicologismo. Poderíamos 

entender que essa discussão feita pelo autor acerca do racionalismo docente-ensinado que 

coloca na intersubjetividade do ensino o papel do racionalismo é, de certo modo, uma discussão 

pedagógica do perfil epistemológico, o qual foi discutido pelo autor em A Filosofia do Não 

(1940). Se é a partir do ensino de todas as matizes filosóficas que compõem uma noção que se 

fará o aluno compreender melhor o objeto, podemos dizer que o racionalismo docente poderá 

se situar melhor a partir da dialética do ensino do psicologismo e do não-psicologismo. Percebe-

se também a importância dos obstáculos epistemológicos nesse processo, já que será pela 

retificação dos erros e pela ruptura com estes obstáculos, facilitados pelo ensino do 

psicologismo no qual não se dá o plano racional de construção dos conceitos em sua pluralidade 

filosófica, que a aprendizagem do não-psicologismo poderá ser possível, facilitando a 

compreensão pelo aluno do plano cultural e filosófico, que cada noção passou em sua 

construção.  



133 

 

Então, como aprender, para Bachelard, é um processo sempre contra o que já 

carregamos no espírito por meio da superação dos obstáculos e da retificação dos erros, o ensino 

pela dialética do psicologismo e do não-psicologismo deve ser guiado pelo trabalho do 

racionalismo docente que tem a tarefa de ser vigilante a esses obstáculos que podem se 

manifestar no ensino, pois o racionalismo discente ainda alberga em si as imagens do real, e o 

encanto ao mesmo tempo pelo particular e pelo geral. A razão deve vigiar e trabalhar contra si 

mesma, competindo ao trabalho do professor esta árdua tarefa. Nesse sentido, o conhecimento 

do espectro filosófico de cada noção é indispensável por parte do professor para ajudar os 

alunos a chegarem mais rapidamente à compreensão da noção em seu estado de “racionalismo 

eficaz”, o que implica ao professor o conhecimento do perfil epistemológico do aluno para 

poder ajudá-lo quando do ensino da noção científica. E como o perfil guarda as marcas dos 

obstáculos que uma cultura teve que superar, o espectro filosófico associado à determinada 

noção poderá fazer surgir determinados obstáculos epistemológicos no ensino desta noção, mas 

como possiblidade para que o professor provoque no espírito do aluno a psicologia do contra, 

isto é, busque desfazer o psicologismo que aparece no estudo da noção, fazendo, assim, os 

alunos entenderem que os primeiros obstáculos ao longo da história vão dando lugar a nítidos 

esforços pedagógicos (BACHELARD, 2009a). 

A fim, então, de percorrer o trajeto cultural indo do real percebido à experiência que é 

realizada pela ciência, sem ademais esquecer essas matizes filosóficas que entravam ou 

alavancam a cultura científica, o mais simples seria acompanhar as ideias em seu transformar-

se no ensino, situando as dialéticas no campo interpsicológico, que tem como polos o professor 

e o aluno, ao qual se forma o inter-racionalismo, racionalismo psicologicamente comprovado 

(BACHELARD, 1977, p. 27). Nesse processo, em que o mestre deverá fazer o aluno 

compreender o raciocínio e o plano filosófico no estudo de uma dada noção, indo muito além 

dos resultados, o campo interpsicológico instalado na relação intersubjetiva entre mestre e aluno 

é o diálogo e a troca de ideias. A base do racionalismo ensinado é tomado na estrutura em que 

este colocar-se como um valor, valor pelo qual “se vê que compreender é uma emergência do 

saber. O professor será aquele que faz compreender – e na cultura mais avançada em que o 

aluno já compreendeu – será ele quem fará compreender melhor” (BACHELARD, 1977, p. 27, 

grifos do autor).  

Aqui, está um dos aspectos essenciais das ideias pedagógicas de Bachelard, já que o 

professor é aquele que entende que a compreensão de uma ideia faz emergir a consciência do 

saber, colocando em um nível superior a ascensão espiritual do aluno, pois ele faz o aluno 

compreender a noção em vez de apenas regurgitar os resultados sem complicação. O jogo 
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intersubjetivo que há na relação pedagógica do processo de ensino-aprendizagem faz com que 

o ensino de uma noção se fomente no nível de todas aquelas filosofias que compõem o conjunto 

do seu significado (perfil epistemológico), não ficando restrito apenas ao monismo dos 

resultados. Por conseguinte, a aprendizagem acontece a partir da compreensão da noção pela 

sua história epistemológica, isto é, do conjunto de erros retificados (superação dos obstáculos 

epistemológicos). Portanto, a psicologia do espírito científico no ensino, para Bachelard, a 

partir da dialética do psicologismo e do não-psicologismo é um ato pedagógico inerente ao 

aprendizado da ciência que se faz mediante a prática do racionalismo docente-ensinado, 

fazendo o aluno compreender que a ciência é uma Pedagogia permanente que constantemente 

está renunciando aos erros e lutando para superar obstáculos à sua constituição e, portanto, 

conditio sine qua non à sua formação/reforma. 

No campo mais específico desta relação intersubjetiva no ensino, Bachelard afirma que 

o professor só terá ressonância da compreensão da noção por parte do aluno, por exemplo, a 

partir da aplicação da ideia já compreendida por ele, isto é, quando outros exemplos diferentes 

do primeiro também corroborarem o que já foi apreendido e assimilado. Isto corresponde à 

tarefa docente de complicar a lição e os métodos, uma vez que, fazendo uso da pedagogia 

intersubjetiva/dialogada, provocará o ensino por “recorrência”, presenciando a construção do 

conceito em sua diferenciação nos dois momentos do raciocínio, ou seja, em sua montagem 

hipotético-construtiva, de uma parte, e, de outra, a sua constatação inteiramente empírica dos 

casos simples e dos casos evidentes (BACHELARD, 1977, p. 28). No processo intersubjetivo 

efetivo, o ensino por recorrência é uma importante ferramenta porque evita esses equívocos 

epistemológicos que o formalismo do raciocínio pode acarretar, induzindo a condução do 

professor no exercício do ensino a mascarar a desproporção que há entre o empirismo da 

constatação, por um lado, e, por outro, a dificuldade pedagógica da construção racional, como 

destaca Bachelard (1977). 

Assim, Bachelard diz que, “o inter-racionalismo em formação que podemos captar na 

dialética professor-aluno é filosoficamente mais rico de ensinamento que o racionalismo em 

forma”, pois para ele “todo racionalismo é inter-racionalismo” (BACHELARD, 1977, p. 28-

29). O racionalismo docente deve, portanto, suscitar dialéticas pela integração e diferenciação 

de um tema, colocando, constantemente, um assunto em oposição a outro e, desse modo, 

instigando e perturbando o espírito do aprendiz a colocar-se em disposição a modificar sua 

racionalidade em benefício de uma racionalidade de maior aplicação que é a do seu mestre, 

como ressalta Bachelard (1977). Destarte, no jogo dialético da intersubjetividade da relação 

professor-aluno, o racionalismo se engaja na condição de Dialéticas da complicação do estudo 
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de cada noção. O inter-racionalismo se conduz pelo ato de diferenciar e integrar. O trabalho do 

racionalismo deve ser um ato pedagógico fundamental da atividade docente no seu exercício 

do racionalismo docente, colocando em litígio sempre que possível mesmo as ideias mais 

fundamentais. 

Portanto, a perspectiva que Bachelard coloca na dialética do psicologismo e do não-

psicologismo no racionalismo docente é interessante para orientar os professores no exercício 

da sua prática, conduzindo o ensino no sentido de desenvolver no pensamento do aluno a 

aprendizagem mais próxima do que ele chama de um “racionalismo eficaz”, distanciando-se da 

mera exposição dos resultados da ciência.  

Daí, podemos pensar, a partir de Bachelard, sobre o racionalismo ensinado, 

relacionando a própria escola com a sociedade, a ciência, o professor e o aluno. Bem como, 

pensar na dialética orientadora do ensino como um desafio à formação do sujeito frente ao ato 

de aprender o racionalismo da ciência. Nesse sentido, Bachelard (1977, p. 29) afirma que: “[...] 

numa educação de racionalismo aplicado, de racionalismo em ação de cultura, o mestre 

apresenta-se como negador das aparências, como freio a convicções rápidas”. Ele deve conduzir 

o processo de ensino-aprendizagem por meio da negação de um conhecimento que cria pontes 

intermediárias com a experiência primeira. Assim, o mestre “[...] deve entrosar o aluno na luta 

das ideias e dos fatos, fazendo-o observar bem a inadequação primitiva da ideia com o fato [...]” 

(BACHELARD, 1977, p. 29), contribuindo para que o aluno perceba, a partir do racionalismo 

docente, a precocidade de suas primeiras impressões e entenda a dificuldade inicial que uma 

noção particular adquire quando colocada no seu plano epistemológico, criando possibilidades 

para que o aluno desenvolva gosto pela dificuldade da construção racional do pensamento.  

O ensino a partir do racionalismo docente-ensinado deve complicar31  a lição e os 

métodos, em vez de facilitá-los, centrando-se na problematização e não na resposta dada. Sendo 

pelo rigor que a razão envereda, também pelo rigor deve seguir o ensino a partir da complicação 

da lição em que o racionalismo intersubjetivo se alicerça, do mesmo modo que a aprendizagem 

da pedagogia científica se estabelece. A pedagogia científica deve evidenciar ao aluno a 

dificuldade de construção do espírito científico. O ensino pela facilidade articula-se com as 

ideias primitivas dos alunos apresentando resultados sem contexto e nem história, revertendo-

                                                 
31

 Não estamos querendo dizer dificultar o ensino e, consequentemente, o aprendizado do aluno. Bachelard foi 

bem claro acerca da “inércia espiritual” de professores que se acham no papel de que, complicando o ensino, 

estarão mostrando aos alunos o quão é difícil o aprendizado da ciência e, por conseguinte, só os melhores 

conseguem participar do seio arrogante da intelectualidade de profissionais que não discernem o saber do ser. Na 

dialética do inter-racionalismo, a “arrogância intelectual” do professor é o primeiro obstáculo pedagógico a 

retificar. 
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se em uma inadequação com o que os alunos já carregam de imediato e, muitas vezes, 

contribuindo para a incidência e o fortalecimento dos obstáculos epistemológicos.  

Bachelard defende sempre a negação de um conhecimento que cria pontes 

intermediárias com o senso comum. Não desconsiderando isso, ele entende que o mestre deve 

entrosar o aluno a viver na dialética da negação do saber imediato e sensível, fazendo-o ainda 

enxergar que “[...] o conhecimento científico será um suporte muito mais rigoroso e diferente 

do que qualquer sensação imediata; o conhecimento científico terá uma força de designação 

muito maior que qualquer requinte sensível [...]” (BACHELARD, 1977, p. 30, grifos do autor). 

O professor, em sua prática pedagógica, fundamentada na pedagogia científica e na 

intersubjetividade do ensino, precisará fazer os alunos compreenderem que a marcha para o 

objeto inicialmente não se dá de maneira objetiva, como Bachelard destaca em “A formação do 

espírito científico” (1938). É preciso “[...] aceitar uma verdadeira ruptura entre o conhecimento 

sensível e o conhecimento científico [...]” (BACHELARD, 2016, p. 294).  

Esse seria um dos primeiros aspectos em que a pedagogia científica deveria se 

fundamentar, colocando a questão da dificuldade e dos problemas que predispõem à criação do 

saber, ou seja, de acordo com Japiassú (1976a), tanto o trabalho científico da pesquisa como o 

trabalho do seu ensino devem exigir dos pesquisadores e dos educadores a criação de 

dificuldades para eles próprios. O importante, segundo Bachelard (1990), é que eles saibam 

criar dificuldades reais e eliminar os obstáculos falsos e as dificuldades apenas de ordem 

imaginária, cultivando um apetite pelos problemas difíceis, pois “[...] quanto mais difíceis se 

tornarem os problemas, tanto mais a cultura racional se aprofundará [...]” (BACHELARD, 

1977, p. 35). Um dos objetivos da pedagogia científica é fazer os alunos compreenderem a 

emergência da construção de um saber com racionalidade diferente, já que deverá haver a 

compreensão da dissociação que há entre as razões que corroboram a experiência imediata que 

eles carregam e as razões que compõem o ensino dos conceitos científicos, racionalidades 

totalmente diferentes. Isso se dá na medida em que o professor complicar a lição e rever 

constantemente os seus próprios métodos, conhecimentos, a sua prática pedagógica. 

Desta forma, o racionalismo docente deve colocar a questão do saber, pois “é um fato 

que, ao longo da história da ciência, se revela uma espécie de gosto pelos problemas difíceis. 

O orgulho de saber exige o mérito de vencer dificuldades de saber” (BACHELARD, 1990, p. 

249). Isso é outra tarefa da prática pedagógica do professor fundamentada na pedagogia 

científica e no inter-racionalismo que surge da intersubjetividade no ensino, isto é, da relação 

professor-aluno. O inter-racionalismo deve procurar trabalhar na criação de problemas difíceis, 
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complicando a lição, os métodos, o ensino, sempre lembrando que complicar não significa 

dificultar.  

A dialética do psicologismo e do não-psicologismo ganha, portanto, importância na 

dinâmica do exercício pedagógico em despertar no aluno a compreensão da noção por meio da 

exigência de vencer as dificuldades surgidas no processo de ensino-aprendizagem possibilitada 

por essa pedagogia intersubjetiva. Porém, nada é tão fácil como tudo parece indicar. Bachelard 

articula que poderíamos fazer economia de uma psicanálise do psicologismo e suscitar 

diretamente os princípios da organização racional da cultura científica se o espírito se 

constituísse diretamente na comunidade científica. Mas, como tal não ocorre, a comunidade 

científica acaba erigindo-se à margem da comunidade social, devendo lutar contra uma 

psicologia para criar seu não-psicologismo (BACHELARD, 1977, p. 31). Essa capacidade de 

diferenciação que a comunidade científica apresenta em seu próprio seio a coloca, de acordo 

com Bachelard (1977), em uma transcendência em relação não só ao conhecimento usual, como 

também em relação ao conhecimento refinado. Para o autor, é no seio da comunidade científica 

que a cultura científica constrói os seus princípios de organização racional podendo lutar contra 

o psicologismo. 

Todavia, em meio a isso tudo, surgem necessidades para a educação e a escola, pois, 

para que possamos garantir aos alunos o acesso à cultura científica e gozarem do conhecimento 

refinado, é preciso que a educação, a escola e a prática do professor estejam coerentes e em 

sintonia com o espírito da comunidade científica socialmente ativa. Assim, deve-se adotar a 

noção de níveis pedagógicos que compreendam o valor da cultura científica para a formação 

do espírito científico. Daí Bachelard (1977) diz que toda cultura é solidária com estudos e/ou 

com ciclos de estudos. 

A pedagogia científica compreende a ciência como sendo uma pedagogia indefinida 

que está em processo permanente de construção e como um empreendimento social que é 

permeada por obstáculos, erros, rupturas e retificações. No que tange a educação escolar, se 

constitui no primeiro espaço em que o cientista tem a sua primeira formação e, essa formação, 

na visão do autor, tem que ser movida por um racionalismo docente-ensinado em que o ato 

de conhecer, a partir deste racionalismo, é o orientador do ato de ensinar, não estando, 

portanto, a escola a serviço da ciência. 

Nesse sentido, a escola tem papel importante no racionalismo docente, pois o seu ensino 

deve propiciar aos alunos a colocar a razão em um estado permanente de retificação. Aliás, 

inquietar a razão é preciso para desfazer os hábitos do conhecimento objetivo, como deve ser 

também uma prática pedagógica constante (BACHELARD, 2016). A escola, por sua vez, é, 
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para Bachelard, a garantia de que a organização racional da cultura científica será feita a partir 

da luta contra o psicologismo. O ensino do racionalismo é construído no inter-racionalismo. 

Por conseguinte, é este mesmo modelo de escola da cidadela dos sábios que Bachelard deseja 

que a escola secundária32 articule em seus processos formativos para a construção do espírito 

científico. Segundo ele, a ciência precisa ser educativa e, para que seu ensino seja afeito, à sua 

pedagogia científica, é necessário torná-lo socialmente ativo (BACHELARD, 1977).  

 

[...] A pessoa afeita à cultura científica é um eterno estudante. A escola é o modelo 

mais elevado da vida social. Continuar sendo estudante deve ser o voto secreto de 

todo professor. Devido à própria natureza do pensamento científico em sua prodigiosa 

diferenciação, e devido à inevitável especialização, a cultura científica coloca 

incessantemente o verdadeiro cientista na situação de estudante [...] (BACHELARD, 

1977, p. 31, grifo do autor) 

 

Nessa perspectiva bachelardiana de considerar a escola como o modelo mais elevado da 

vida social, ela precisa se tornar socialmente ativa, estando afeita ao trabalho da cidadela dos 

sábios para tornar a ciência educativa e de acordo com os pressupostos da comunidade científica 

erigida socialmente. Para acompanhar a cultura científica em ato será necessário que a escola 

trabalhe sob a dialética da cidadela, isto é, o ensino deverá propiciar ao aluno a educação 

científica socialmente ativa da comunidade, integrando-o na dinâmica da pedagogia 

científica33. De acordo com Bachelard (1977, p. 31), “[...] os cientistas frequentam a escola uns 

dos outros. A dialética do mestre e aluno inverte-se sempre [...]”. É essa dialética que a escola 

secundária tem que garantir no ensino da ciência – o ensino da pedagogia científica, ou seja, o 

racionalismo docente como garantia de fecundidade do ensino. Afinal, é este o objetivo 

principal da pedagogia científica de Bachelard: tornar a ciência educativa. E, para que isto seja 

possível, a escola precisa se tornar socialmente ativa e participar da dinâmica própria da 

cidadela dos sábios, no sentido de que a construção do conhecimento é feita socialmente e se 

dá permanentemente. 

Porém, é preciso fazer algumas ressalvas justamente nesse ponto. Mesmo tendo que 

reconhecer e ressaltar a importância dada por Bachelard à escola como uma instituição 

importante para a construção do conhecimento e, mais ainda, sobre o fato de considerar que 

                                                 
32

 Bachelard se refere ao ensino secundário que corresponde ao nosso Ensino Médio. Por isso, quando estivermos 

nos referindo à escola secundária, entenda-se Ensino Médio. 
33

 A nosso ver, devemos entender a escola afeita ao trabalho da cidadela dos sábios como um trabalho que se dá 

no domínio do social, pois o racionalismo docente-ensinado se dá também, no fundo, no inter-racionalismo. Além 

disso, entender que a ciência é uma construção permanente na qual o conhecimento científico coloca a necessidade 

de nos tornamos um eterno estudante, posto que está permanentemente em transformação. Esse seria o sentido 

mais explícito da pedagogia científica, para Bachelard, uma construção permanente. Assim, a questão de orientar 

a escola pela dinâmica da cidadela deve ser vista mais nesse sentido, e não como a ciência ser a orientadora da 

escola, por exemplo, como essa perspectiva de Bachelard pode deixar transparecer.  
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todo professor deveria fazer um voto secreto de se tornar um eterno estudante, condição essa 

exigida pela ciência que é uma pedagogia indefinida da razão, como afirmou Japiassú (1976a), 

haja vista que tem uma necessidade de construir permanentemente o conhecimento científico, 

devemos também reconhecer que essa perspectiva deixa, de certa forma, transparecer uma visão 

um pouco enviesada da ciência em Bachelard, ao colocar a escola na dinâmica própria da 

cidadela, na qual o trabalho dos professores deveria estar de acordo com o trabalho dos 

cientistas e todos seriam ao mesmo tempo estudantes e professores. Podemos concordar acerca 

da importância da inversão dos papeis, cujo professor deve se tornar um eterno estudante, ou 

mesmo do valor educativo da ciência defendido por ele.  

Entretanto, devemos tomar um pouco mais de cuidado com essas interpretações, pois 

Bachelard viveu um período no qual a ciência sofreu profundas transformações e estava em 

ascensão, mas com o advento do pós-guerra e todas as críticas que ela veio a sofrer, essa ideia 

de que ela deveria orientar a escola e, de certa forma, a própria sociedade perdeu muito do seu 

“fôlego”. Queremos, com isso, apenas fazer um contraponto e deixar claro que a visão de que 

a ciência passou a exigir de todos nós a necessidade de buscar sempre uma formação 

permanente é algo importante, mas que não devemos encará-la como a única base de 

sustentação para a educação de uma sociedade. Essa visão faz parte de um conjunto maior de 

conhecimentos. Ela faz parte da nossa cultura. 

Como há uma constante inversão dos papeis na dialética professor-aluno, a questão 

fundamental da pedagogia dialogada é que “[...] no laboratório, um jovem pesquisador pode 

adquirir conhecimento tão avançado de certa técnica ou tese que, na questão, torna-se mestre 

do seu mestre [...]” (BACHELARD, 1977, p. 31). No caso, o ensino da pedagogia científica 

deve suscitar essa dialética, colocando a inversão dos papeis no campo do inter-racionalismo 

em formação na escola. Isso se dá quando se toma parte ativa na cultura da comunidade 

científica, todos juntos em um processo de construção social da ciência. Na escola, nesse 

sentido, em que o autor coloca, o processo deverá ser o mesmo. Ela deve assumir papel 

socialmente ativo e fazer com que todos os sujeitos do processo educativo se façam, a um só 

tempo, estudantes e professores (LOPES, 2007), na construção sempre permanente do 

conhecimento científico a partir da dialética que gira em torno do inter-racionalismo em 

formação no processo intersubjetivo da pedagogia científica.  

Esse aspecto é interessante para a escola ao colocar a dinâmica da inversão de papeis e 

da necessidade de constantemente incitar a reconstrução do conhecimento tanto por parte do 

professor como do aluno, no sentido de uma formação permanente, entendendo o conhecimento 

científico como uma construção social e sempre em permanente construção/transformação.  
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É, pois, no campo social que a construção objetiva do conhecimento científico se torna 

ativa sob um duplo controle do espírito: o do meu próprio e o de outrem. O espírito solitário 

não entrosa em seu trabalho o controle da coesão dos seus materiais, nem a coerência dos seus 

projetos (BACHELARD, 2016). A luta contra os obstáculos epistemológicos, os erros, a 

facilidade do saber, a ruptura com o senso comum, será uma atividade conjunta do inter-

racionalismo, uma vez que todos deverão se tornar estudantes e professores, pois “[...] a 

precisão discursiva e social destrói as insuficiências intuitivas e pessoais. Quanto mais apurada 

é a medida, mais indireta ela é. A ciência do solitário é qualitativa. A ciência socializada é 

quantitativa [...]” (BACHELARD, 2016, p. 297). E, se o racionalismo docente se constrói na 

perspectiva do ensino, ou seja, no campo intersubjetivo entre aluno e professor, o aspecto social 

é importante ao destacar a necessidade de uma educação de dois polos que, a partir de uma 

precisão discursiva, o conhecimento pode ser construído pela luta contra os obstáculos 

epistemológicos e contra os erros, pois é no social que Bachelard defende a superação dos 

obstáculos e a retificação dos erros. Esse aspecto que a pedagogia científica ressalta no trabalho 

da ciência (a luta contra os erros e os obstáculos se dá no social) o racionalismo docente na 

escola também deve empregar, pois, em ambos os casos, é o olho do outro que me dará garantias 

de objetividade. 

Portanto, nunca será debalde lembrar que o que há de imediato são os nossos erros, e é 

a consciência desses erros mais íntimos e primeiros que possibilita a existência da operação 

objetiva. Os aspectos sociais dessa pedagogia da atitude objetiva se caracterizam no processo 

de retificação discursiva desses erros (BACHELARD, 2016). E, assim, continua nosso autor 

afirmando que será por meio de uma verdadeira confissão das nossas falhas intelectuais que 

devemos começar as lições de objetividade. Por isso, “[...] mais vale confessar nossas tolices 

para que nosso irmão reconheça as suas, e exijamos dele a confissão e o favor recíprocos” 

(BACHELARD, 2016, p. 297-298). A retificação dos erros pela confissão das nossas falhas 

intelectuais no domínio do social é o que faz emergir os rudimentos de uma psicanálise da 

razão. O percurso da construção objetiva do conhecimento não é tarefa fácil, muito menos uma 

tarefa solitária. A comunidade científica, para Bachelard, erige-se socialmente. É preciso que 

cada um assuma o seu lugar em uma das celas da cidade, como destacamos no capítulo anterior. 

A escola e o professor, a partir da pedagogia científica, devem funcionar, nesse sentido, também 

no domínio do social como a cidadela dos sábios. Ou seja, a formação do espírito científico se 

faz na dinâmica da pedagogia dialogada que conduz o professor a trocar constantemente de 

papel e se tornar estudante, sempre vigilante à sua razão.  
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Do outro lado, o aluno poderá a qualquer momento ultrapassar o seu mestre, tornando-

se muitas vezes o professor. A escola, entrosada na dinâmica da pedagogia científica, 

possibilitará o florescer sempre permanente da cultura científica, pois está contribuindo para o 

inquietar do racionalismo que sempre se renova, e da construção de uma ciência sempre 

permanente pelas mãos dos seus novos futuros membros que nascem nesta escola. É esse 

sentido que a pedagogia científica tem para Bachelard, de fazer entender a ciência como uma 

construção permanente e social, permeada por erros, retificações, rupturas e superação dos 

obstáculos epistemológicos. Sob esse aspecto, ela tem, a nosso ver, um sentido positivo e passa 

pelo ensino do racionalismo docente uma visão de que a ciência é uma construção social, 

humana e histórica. 

Nessa perspectiva, Bachelard diz que “vamos acabar com o orgulho das certezas gerais 

e a cupidez das certezas particulares. Preparemo-nos mutuamente a esse ascetismo intelectual 

que extingue todas as intuições, que torna mais lentos os prelúdios, que não sucumbe aos 

pressentimentos intelectuais [...]” (BACHELARD, 2016, p. 298). É juntos que podemos melhor 

vigiar a razão, colocando-a inquieta ao formalismo do pensamento e do psicologismo. E como 

é com a retificação dos erros que nos tornamos, uma vez mais, seres desenganados, somente 

tornando a ciência educativa, isto é, social, como diz Bachelard, que poderemos captar da 

dialética no ensino da pedagogia dialogada o erro humano. Assim, a atitude objetiva atinge seu 

princípio pedagógico fundamental, que já foi indicado no início desta seção: “[...] quem é 

ensinado deve ensinar. Quem recebe instrução e não a transmite terá um espírito formado sem 

dinamismo nem autocrítica. Nas disciplinas científicas principalmente, esse tipo de instrução 

cristaliza no dogma o conhecimento que deveria ser um impulso para a descoberta [...]” 

(BACHELARD, 2016, p. 300, grifos do autor)  

Eis que chegamos ao ponto nodal, que resume toda a dinâmica que expressa a pedagogia 

científica e o inter-racionalismo em formação na intersubjetividade do ensino. Tornar-se 

estudante deve ser o voto secreto de todo professor e tornar-se professor é o papel social e um 

dever de quem aprende os rudimentos da psicanálise do conhecimento científico. Ensinar a 

Pedagogia da razão, a vigilância intelectual, a retificação dos erros, a psicanálise dos obstáculos, 

a ruptura com o senso comum a quem ainda não foi iniciado na cultura científica, é a tarefa do 

espírito científico afeito à cultura científica socialmente edificada. Eis a tarefa da escola e do 

professor. Eis a tarefa social da pedagogia científica. 

É preciso reconhecer o valor educativo da ciência e a escola tem papel importante na 

integração sociedade/cultura científica. O caminho para o progresso científico/social é tornar 
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efetivo o valor social da ciência, já que “[...] à proporção que uma ciência se torna social, isto 

é, fácil de ensinar, ela conquista bases objetivas” (BACHELARD, 2016, p. 299). 

Porém, Bachelard ressalta que não se deve fazer exageros sobre o valor dos esforços 

especificamente escolares.  

 

[...] De fato, como observam Von Monakow e Mourgue, na escola, o ambiente jovem 

é mais formador que o velho; os colegas, mais importantes do que os professores. Os 

professores, sobretudo na multiplicidade incoerente do ensino secundário, apresentam 

conhecimentos efêmeros e desordenados, marcados pelo signo nefasto da autoridade. 

Os alunos assimilam instintos indestrutíveis [...] (BACHELARD, 2016, p. 299).  

 

De acordo com Bachelard (2016), seria preciso incitar os jovens, como grupo, à 

aquisição de uma razão de grupo, isto é, adquirirem o instinto de objetividade social, o qual é 

preterido pelo seu contrário – instinto de originalidade –, sem prestar atenção na ilusão dessa 

originalidade que é haurida, segundo ele, nas disciplinas escolares. Há muito trabalho para a 

escola se tornar partícipe da cultura científica, reclamando tanto dela como dos seus 

professores, um trabalho voltado para a prática social da ciência. O currículo e a prática 

pedagógica dos professores, principalmente, seriam os alvos preferidos da pedagogia científica. 

Assim, Bachelard (2016) diz que para tornar a ciência objetiva em sua plenitude educadora é 

preciso que seu ensino seja socialmente ativo. O que sempre nos leva ao princípio pedagógico 

fundamental da atitude objetiva de quem é ensinado deve ensinar. Os dois polos do ensino – 

professor e aluno – se formam e se transformam em uma relação dialética recíproca, sem a qual 

não ocorre o processo pedagógico fundamental da construção objetiva do espírito científico. 

Bachelard (2016) diz que não basta para o homem ter razão, é preciso que ele tenha 

razão contra alguém, ou seja, é no exercício social que confrontamos o que julgamos saber, que 

julgamos a nossa razão a partir da razão de outrem, isto é, com a dinâmica diferente de pensar 

de uma outra pessoa. Sem esse exercício social de sua convicção racional, Bachelard diz que a 

razão profunda mais parece um rancor, pois, quando não confrontamos essa convicção com um 

ensino difícil, acaba agindo na alma como um amor desprezado (BACHELARD, 2016). De 

acordo com ele, sempre existe um jogo de tons filosóficos no ensino efetivo: “[...] uma lição 

recebida é psicologicamente um empirismo; uma lição dada é psicologicamente um 

racionalismo. Eu o estou escutando: sou todo ouvidos. Eu lhe estou falando: sou todo espírito 

[...]” (BACHELARD, 2016, p. 301, grifos do autor)  

Na pedagogia dialogada, em que está em jogo o campo intersubjetivo da construção do 

inter-racionalismo – o racionalismo em formação –, o ensino efetivo deve proporcionar o jogo 

de contrários, isto é, saber ouvir para depois falar. O que o outro fala, sempre nos apresentará 
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um pouco mais irracional do que as nossas próprias convicções. O outro sempre está um pouco 

errado, eu sempre tenho um pouco mais de razão, como diz Bachelard.   

Ensejamos ter deixado um pouco mais claro o que viria a ser a proposta da pedagogia 

científica bachelardiana. Tornar professores eternos estudantes, e os alunos como potenciais 

professores, num processo dialético e copioso de ensinar e aprender, é o que Galpérine (1974), 

citado por Lopes (2007), diz ser a utopia bachelardiana. A própria ideia de escola, professor, 

aluno, Pedagogia, torna as ideias de Bachelard, a nosso ver, um desiderato copioso muito à 

frente as ideias de sua época. Ainda hoje, suas ideias se mostram deveras atuais, considerando 

o interesse e a preocupação de um filósofo/epistemólogo com o fundo pedagógico das ideias 

científicas. Talvez, seja porque Bachelard tenha sido mais um professor dedicado do que um 

filósofo apaixonado. 

É preciso interesse para tornar a ciência educativa e socialmente ativa dentro da escola 

e, por conseguinte, dentro dos circuitos da sociedade. A escola precisa adquirir interesse em se 

integrar na dinâmica social da construção objetiva da ciência, para conduzir a formação dos 

sujeitos diante da prática de uma pedagogia científica, e buscar um interesse apaixonado por 

uma psicanálise do descompromisso social com a ciência e a formação dos sujeitos. Então, 

veremos que é preciso querer, como diz Bachelard. É preciso interesse e desejo para tornar a 

ciência educativa, para tornar a pedagogia científica e a prática do inter-racionalismo possível. 

Para que a dialética professor-aluno seja a fagulha da construção social do pensamento 

científico a partir do trabalho escolar, é indispensável “uma vontade de espírito”, é essencial, 

por assim dizer, “torná-la um valor social”. Para tanto, é necessário compreender a ciência em 

seu desenvolver histórico, como uma construção permanente, que está constantemente se 

refazendo e retificando-se. A escola tem papel importante na construção dessa visão de ciência, 

assim como os outros valores e objetivos que a escola e a sociedade intentam por meio da 

educação. Daí, 

 

[...] se formos além dos programas escolares até as realidades psicológicas, 

compreenderemos que o ensino das ciências tem de ser todo revisto; que as sociedades 

modernas não parecem ter integrado a ciência na cultura geral. A desculpa dada é que 

a ciência é difícil e que as ciências se especializam. Mas, quanto mais difícil é uma 

obra, mais educativa será. Quanto mais uma ciência é especial, mais concentração 

espiritual ela exige; maior também deve ser o desinteresse que a guia [...] 

(BACHELARD, 2016, p. 309). 

 

Como se observa, ainda há o que fazer para integrar a ciência da forma como Bachelard 

pensou à cultura geral, mas sempre tomando cuidado com o que já ressaltamos. A ciência é 

importante para a sociedade e a educação dos alunos, mas não é a sua única base de sustentação. 

O que Bachelard também destaca e que também é importante, a nosso ver, é que, para que os 
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alunos possam adquirir gosto pela ciência, é preciso primeiro dar a eles razões para que possam 

se integrar à cultura científica, assim como também é preciso ensinar o aluno a inventar, mostrar 

que ele pode descobrir (BACHELARD, 2016). É aí que Bachelard diz: “[...] o princípio da 

cultura contínua está, aliás, na base da cultura científica moderna”. (BACHELARD, 2016, p. 

309, grifos do autor). E, a nosso ver, a maior utopia pedagógica de Bachelard, é colocar os 

princípios de uma formação permanente da cultura científica na base de uma educação escolar 

também permanente. A formação do sujeito deve ser feita ao longo da vida, e não apenas em 

um determinado momento escolar, como apontado na seção anterior. Os caminhos pela razão e 

pela imaginação colocam a formação do sujeito como um processo que se inicia na escola, mas 

que continua ao longo da vida e a cada instante vivido.  

A cultura científica deve se integrar ao plano espiritual de uma formação contínua por 

meio de um processo constante de reforma e retificação. O espírito afeito à cultura científica 

deverá se tornar um eterno estudante. Esse será um espírito que nunca termina, mas que sempre 

recomeça. Por isso que “[...] na obra da ciência só se pode amar o que se destrói, pode-se 

continuar o passado negando-o, pode-se venerar o mestre contradizendo-o. Aí, sim, a Escola 

prossegue ao longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a negação da cultura 

científica” (BACHELARD, 2016, p. 309-310, grifos nosso). Aí estão os princípios pedagógicos 

da Pedagogia bachelardiana. A educação deve ser permanente, a formação deve ser 

permanente. A escola, afeita à cultura científica, sempre recomeça, sempre está em formação. 

A ciência estará sempre em processo de retificação e ruptura com o antigo para construção do 

novo. Esse o sentido principal da Pedagogia de Bachelard.  

E diante de tantas discussões atualmente sobre educação e sociedade, ciência e escola, 

pouco se tem feito para integrar a sociedade à cultura científica como um valor social 

importante à formação humana. Acreditamos que somente quando os interesses estiverem 

categoricamente determinados na intenção de construir uma sociedade interessada na formação 

do espírito científico afeito a uma formação permanente da cultura, de uma ciência em devir, 

e de uma sociedade que também se constrói permanentemente é que a utopia bachelardiana 

poderá se realizar. 

 

2.3 Bachelard e o ensino das ciências da natureza 
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 Se a educação, de uma maneira geral, é tratada por Bachelard de forma indireta e 

assistemática, ao ensino de ciências34, por sua vez, é dada uma preocupação um pouco maior 

em toda a sua obra do lado epistemológico, tendo em vista que suas observações acerca do 

ensino se dirigem, principalmente, aos professores de ciências, o que, para nós, foi o reflexo de 

sua experiência como professor desta área. 

 Não obstante, a epistemologia de Gaston Bachelard, com suas possíveis contribuições 

para o ensino de ciências, vem ganhando, nos últimos anos, particularmente no Brasil, uma 

especial atenção dos pesquisadores da área. Destacaremos, portanto, aspectos basilares que têm 

chamado atenção destes autores35 em relação a alguns aspectos que sua epistemologia pode 

oferecer para a área do ensino de ciências, particularmente, os conceitos de obstáculo 

epistemológico, perfil epistemológico, assim como a importância do erro no processo de 

ensino-aprendizagem e o papel da história da ciência no ensino de ciências. Sem pretender 

esgotar o debate, destacaremos brevemente como esses conceitos têm sido evidenciados na 

literatura, já que nosso objetivo será apenas destacar que Bachelard é mais “procurado” e 

trabalhado dentro da área do ensino de ciências. Uma vez que já fizemos uma análise geral dos 

obstáculos, no capítulo anterior, bem como do perfil epistemológico e da importância do erro 

no processo de ensino-aprendizagem, não retornaremos a uma discussão detalhada desses 

conceitos, mas apenas nas questões que eles implicam diretamente ao ensino de ciências. 

 Segundo Martins (2012), o terreno da pesquisa em Ensino de Ciências, que busca 

fundamentar-se no campo epistemológico é fértil, pois, do ponto de vista teórico, análises do 

desenvolvimento histórico do conhecimento científico, bem como de sua produção atual, têm 

fornecido elementos importantes e norteadores para uma série de questões educacionais 

(MARTINS, 2012, p. 261). Nesse sentido, o autor destaca que a epistemologia tem sido tratada, 

de um lado, tanto para fundamentar modelos de ensino-aprendizagem, como o Modelo de 

Mudança Conceitual (POSNER et al., 1982), como também para direcionar críticas a este 

modelo, por exemplo, Villani (1992), Matthews (1994), Osborne (1996), Ogborn (1992). Já, 

por outro lado, Martins (2012) destaca que tem sido visto como relevante, no debate de questões 

envolvendo a natureza da ciência em sala de aula, o tratamento da ciência numa perspectiva de 

se ter uma compreensão adequada dessa e do seu desenvolvimento histórico. Com essa 

preocupação, pode-se destacar os estudos, por exemplo, de McComas et al. (1998), Santos 

(2001), Fernández et al. (2002), Adúriz-Bravo (2006), Lederman (1992, 2007), dentre outros.  

                                                 
34

 Nessa seção, usaremos o termo “ensino de ciências” para nos referirmos à área de ciências da natureza. 
35

 Lopes (1993, 1996); Martins (2004, 2012); Martins e Pacca (2005); Mortimer (1995, 1996, 1998, 2000); Zanetic 

(1999); Santos (2009). 
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O que está em jogo são as complexas relações entre “concepção epistemológica” e 

“processo de ensino-aprendizagem”. Além disso, o modo como aprendemos ciência e o modo 

como ela deve ser ensinada (se possível fosse separar o ensino da aprendizagem) podem, 

segundo o autor, instruir-se de análises do desenvolvimento histórico-filosófico da ciência 

(MARTINS, 2012). Do ponto de vista propriamente epistemológico, é que Bachelard pode 

lançar algumas “luzes” sobre essas questões, pois, segundo Martins (2012), levando em 

consideração o teor de suas ideias, que fazem uso da História da Ciência como laboratório 

epistemológico, além das suas constantes referências pedagógicas, Bachelard é um autor que 

dialoga e tem muito a dizer aos professores de ciências. 

 O leitor já deve estar esclarecido que Bachelard defende uma Pedagogia nova para o 

racionalismo da ciência contemporânea pelo fato de acreditar que a ciência, em sua evolução 

permanente, implica uma formação como reforma constante do espírito para a construção do 

conhecimento científico, o qual também implica na formação de uma razão aberta e plural que 

se apoia num diálogo permanente entre o abstrato e o concreto, possibilitando a reforma 

constante do pensamento. Por isso que a discussão que envidamos na seção anterior possibilitou 

que discutíssemos o valor pedagógico que a relação “mestre-discípulo” oferece, em que o 

racionalismo docente se constitui pela aplicação de um espírito a outro, isto é, aplicação de um 

espírito crítico a um espírito em estudo, em que uma “ontologia da ideia ensinada” se faz 

mediante o trabalho docente de fazer os alunos compreenderem pela complicação da lição, dos 

métodos e não pela exposição dos resultados da ciência. A pedagogia científica de Bachelard 

busca uma constante reforma do espírito, que somente é possível por meio de quem buscar, 

constantemente, reconstruir o próprio saber, no intuito de reformar conhecimentos mal 

estabelecidos, e este saber deve ser integrado à dialética do “quem é ensinado deve ensinar”, 

pois, como vimos, só aprende quem realmente for capaz de ensinar.  

 A Pedagogia da formação do espírito científico, para Bachelard, luta permanentemente 

contra os obstáculos epistemológicos, contra os erros mais insidiosos, contra o fato colorido e 

corriqueiro do senso comum. Essa Pedagogia tem valor especial para o ensino de ciências, ao 

defender a construção do espírito científico afeito a uma pedagogia científica, no qual o ensino 

da ciência se faz na labuta da razão a partir do trabalho do racionalismo docente-ensinado em 

sala de aula. É no racionalismo ensinado que o racionalismo docente tem possibilidades de 

descortinar as ideias dos alunos e esclarecer as possibilidades de sua clareza racional. Por outro 

lado, o mesmo professor necessita de uma vigilância permanente, tanto em relação à aplicação 

do seu espírito crítico ao espírito em estudo do aluno, como para colocar em litígio todo o 

próprio saber, mediante essa relação intersubjetiva docente-discente. É nesse momento, no 
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ensino do conhecimento científico a partir do encontro de espíritos em estudo, que surgem as 

dificuldades do saber, que vêm sempre acompanhadas dos seus mais fiéis companheiros: os 

obstáculos e os erros. 

 Os obstáculos epistemológicos, como vimos, impedem a construção de um 

conhecimento mais claro e mais objetivo, pois associam-se, na maioria das vezes, ao 

conhecimento que os sujeitos trazem do cotidiano, facilitando a criação de pontes imaginárias 

entre o conhecimento científico e o conhecimento de senso comum. Como destacamos, eles são 

ao mesmo tempo impossibilitadores (se descurados no ato de conhecer) como possibilitadores 

(se tomado cuidado com as suas incidências) do acesso a um conhecimento que se pretende 

mais racional. São, portanto, mais internos do que externos. Não são meras disfunções dos 

sentidos que se possa acusar a fugacidade dos fenômenos ou a fragilidade dos sentidos. 

Aparecem “no âmago do próprio ato de conhecer”, pois são mesmo intrínsecos a esse processo, 

funcionando também como uma espécie de imperativos funcionais, como destaca Bachelard, 

em A formação do espírito científico.  

Esse livro foi dedicado, como observamos, a uma análise dos erros e obstáculos 

enfrentados no decurso do desenvolvimento histórico da ciência, fazendo uso da literatura 

científica do século XVIII (período pré-científico), principalmente, quando a presença dos 

diversos obstáculos se fez mais presente. Para Bachelard, esses obstáculos são, na maioria das 

vezes, a expressão da nossa própria subjetividade, pois se associam facilmente com a 

experiência primeira e se alojam no inconsciente dos sujeitos, dificultando a construção de um 

conhecimento que pretende ser objetivo. Então, o ensino de ciências não pode construir o 

espírito científico a partir de um ensino que se baseie no cotidiano e na opinião, reforçando a 

incidência desses obstáculos. Segundo Bachelard (2016), o primeiro obstáculo é já a opinião. 

Para ascender à cultura científica, é preciso compreender que o ato de conhecer se dá, no fundo, 

contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimento mal estabelecidos, e superando o 

que, no espírito, é obstáculo à espiritualização (BACHELARD, 2016, p. 17). Então, para o 

autor, o conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras, pois nunca será 

imediato e pleno. O real nunca se torna “o que se poderia achar”, mas sempre aquilo que se 

deveria ter pensado. Por isso, nada podemos basear na opinião imediata e primeira.  

O conhecimento científico deve, por conseguinte, se formar contra ela, pois, segundo 

Bachelard, se em determinada questão a ciência vier legitimar a opinião, será por motivos 

diversos daqueles que dão origem à opinião, já que, de direito, a opinião está sempre errada 

(BACHELARD, 2016). “[...] a opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades em 

conhecimentos. Ao designar os objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los [...]” 
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(BACHELARD, 2016, p. 18). É por isso que Bachelard afirma que não podemos basear nada 

na opinião; antes de tudo, é preciso destruí-la. A opinião é, portanto, o primeiro obstáculo a ser 

superado. Bachelard diz que os professores de ciências não levam em conta que os adolescentes 

já chegam às aulas de física, por exemplo, com conhecimentos empíricos já constituídos, por 

isso, eles necessitam conhecer o conhecimento imediato dos alunos, para ajudá-los a entender 

o porquê deles não compreenderem algum conceito e, assim, mudarem de cultura espiritual. Do 

contrário, desconsiderando este aspecto, será difícil fazê-los enxergar os valores racionais do 

pensamento científico, posto que, se não forem dadas as razões certas para os alunos, eles irão 

associar o conhecimento com o que eles já carregam de imediato. Este é um terreno propício 

para os obstáculos epistemológicos. A ruptura mais nítida que Bachelard sempre chamou a 

atenção é a do conhecimento científico com o conhecimento comum, fato este que, na 

concepção bachelardiana, deverá ser um dos principais aspectos que o ensino de ciências deverá 

fundamentar-se.  

Portanto, o ensino de ciências deve considerar a natureza dessas questões e envolver-se 

de um trabalho contra os hábitos da consciência que tendem a manifestar interesses diversos 

sobre a experiência primeira, a intuição e a opinião. A experiência primeira, ou observação 

primeira é, segundo Bachelard (2016), sempre um obstáculo inicial para a cultura científica. 

Ela se apresenta sempre repleta de imagens; é pitoresca, concreta, natural e fácil 

(BACHELARD, 2016, p. 25). Podemos, então, dizer que, para o autor, fazer entender a nítida 

ruptura entre a ciência e o senso comum será um dos primeiros deveres do ensino de ciências 

pautado na pedagogia científica. Por conseguinte, a luta contra os obstáculos epistemológicos 

à construção do espírito científico se faz permanente tanto na prática do cientista quanto no 

ensino de ciências, pois, como destacou Bachelard (2016), a noção de obstáculo epistemológico 

pode ser estudada tanto no decurso do desenvolvimento histórico do pensamento científico 

como na prática da educação, sendo que em ambos os casos o seu estudo não é fácil por causa 

da intenção de julgar a eficácia de um pensamento. 

Em “A formação do espírito científico”, nos foram apresentados diversos obstáculos, a 

saber: a experiência primeira; o conhecimento geral; o obstáculo verbal; o conhecimento 

unitário e pragmático; o obstáculo substancialista; o pensamento realista; o obstáculo animista 

e a libido; obstáculos ao conhecimento quantitativo. Esses obstáculos são, para Bachelard 

(2016), contrapensamentos que enturvam a construção de um conhecimento mais racional. 

Esses obstáculos serão considerados naquilo que “perturbam” as aulas de ciências e o 
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psicológico de alunos e professores. 36  Diversos estudos foram desenvolvidos sobre a 

investigação dos obstáculos epistemológicos no ensino de ciência a partir de diversas 

perspectivas. Então, vamos destacar três obstáculos que, a nosso ver, incidem com frequência 

nas aulas de ciências e são mais difíceis de serem psicanalisados, a saber: os obstáculos da 

experiência primeira; o obstáculo verbal e o conhecimento do geral. 

O obstáculo da experiência primeira é, para Bachelard (2016), um dos primeiros 

obstáculos à formação do espírito científico, já que ela é colocada antes e acima da crítica. Por 

isso, ela é, sem dúvida, um dos obstáculos que mais perturbam a prática científica por se 

alicerçar no concreto e no real, manifestando-se também no ensino de ciências na medida em 

que é repleta de imagens familiares, facilitando a criação de pontes imaginárias entre o 

conhecimento científico e o conhecimento de senso comum. Na maioria das vezes, na intenção 

de “facilitar” o ensino de determinados conceitos científicos, o professor pode acabar 

contribuindo com uma visão considerada inadequada de ciência, pois ordena o pensamento a 

conceber a realidade sensível como peremptória, e não como algo passageiro. Com isso, ela 

favorece o fortalecimento dos obstáculos ao associar o conhecimento científico com o 

conhecimento cotidiano dos alunos. A experiência primeira é sempre perigosa, pois apresenta-

se como a extensão da nossa realidade, não demonstrando interesse pelos problemas difíceis. 

Ela sempre se apoia, segundo Bachelard, no sensualismo mais ou menos declarado, afirmando 

receber suas lições diretamente do dado claro, nítido, seguro, constante, já que basta descrevê-

la para se ficar encantado (BACHELARD, 2016, p.  25).  

Essa experiência imediata, como afirma Bachelard (2016), sempre guarda uma espécie 

de “caráter tautológico”, desenvolvendo-se no reino das palavras e definições, extraindo da 

Natureza o seu impulso e informação. Porém, como o espírito científico deve formar-se contra 

a Natureza, isto é, ele deve se formar enquanto se reforma, a ideia do conhecimento de um dado 

claro e nítido acaba por faltar a “perspectiva de erros retificados” que, segundo o autor, 

caracteriza o pensamento científico. A “[...] experiência científica é portanto uma experiência 

que contradiz a experiência comum” (BACHELARD, 2016, p. 14), já que devemos fazer o 

“equacionamento racional da experiência” (BACHELARD, 2016, p. 51). Assim, podemos 

dizer que: 

 

Em resumo, no ensino elementar, as experiências muito marcantes, cheias de imagens, 

são falsos centros de interesse. É indispensável que o professor passe continuamente 

da mesa de experiências para a lousa, a fim de extrair o mais depressa possível o 

abstrato do concreto. Quando voltar à experiência, estará mais preparado para 

                                                 
36

 Para maiores detalhes sobre os obstáculos epistemológicos no ensino à luz da epistemologia bachelardiana, 

ver Lopes (1993, 1996), Martins (2004, 2012), Santos (1998). 
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distinguir os aspectos orgânicos do fenômeno. A experiência é feita para ilustrar um 

teorema (BACHELARD, 2016, p. 50). 

   

A observação primeira no ensino de ciências reforça a ideia de uma continuidade entre 

o conhecimento científico e o conhecimento oriundo do senso comum, porque coloca um 

empirismo básico e seguro na base de seus fundamentos. Portanto, o ensino de ciências não 

deve interpor entre a Natureza e os alunos a noção de uma ciência imóvel, como se fosse algo 

natural. Essa ciência já não é a mesma da rua e do campo, pois as experiências e os livros são, 

então, para Bachelard (2016), de certa forma, desligados das observações primeiras. É preciso 

ultrapassar também no ensino a barreira de, pela observação de um dado natural, tentar extrair 

todas as informações dos fenômenos por mera descrição. Então, é necessário mostrar aos alunos 

que há ruptura e não continuidade entre a observação e a experimentação. 

O obstáculo do conhecimento geral também se apresenta como um dos obstáculos mais 

presentes na história da ciência. Segundo Bachelard (2016), nada prejudicou tanto o progresso 

do conhecimento científico como a falsa doutrina do geral. É um conhecimento que se apresenta 

a partir de resumos gerais, isto é, pela “sedução da facilidade”, mas a psicanálise do 

conhecimento objetivo deve analisar muito bem essas seduções. Busca, quase sempre, indicar 

de modo simples, como um raciocínio indutivo, baseado numa série de fatos particulares, leva 

à uma lei geral (BACHELARD, 2016). Com uma simples generalização, tem-se a impressão 

de determinar todo o princípio explicativo de determinado fenômeno. Bachelard diz que os 

professores de filosofia que descrevem rapidamente a queda de vários corpos e concluem: todos 

os corpos caem. Têm-se, segundo ele, “o indispensável para marcar um progresso decisivo do 

pensamento científico [...]” (BACHELARD, 2016, p. 70). 

A doutrina do geral deve ser combatida, pois acredita-se que devemos colocar em cada 

ciência grandes verdades gerais que esclareceriam toda a doutrina, partindo sempre de grandes 

generalidades como fundamento da cultura científica: “como fundamento da mecânica: todos 

os corpos caem. Como fundamento da óptica: todos os raios luminosos se propagam em linha 

reta. Como fundamento da biologia: todos os seres vivos são mortais”. Deste modo, é possível 

entender que “[...] a busca apressada da generalidade leva muitas vezes a generalidades mal 

colocadas, sem ligação com as funções matemáticas essenciais do fenômeno” (BACHELARD, 

2016, p. 70).  

Essa característica, com intensidade de presença no período pré-científico, bloqueia as 

ideias. Bachelard destaca a inércia do pensamento que se satisfaz com o acordo verbal das 

definições no campo pedagógico. Bachelard, em uma aula de mecânica elementar que estuda a 

queda dos corpos, destaca esse pensamento. 
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Acaba de ser dito, portanto, que todos os corpos caem, sem exceção. Ao proceder à 

experiência no vácuo, com a ajuda do tubo de Newton, chega-se a uma lei mais rica: 

no vácuo, todos os corpos caem à mesma velocidade. Este é um enunciado útil, base 

real de um empirismo exato. Entretanto, essa forma geral bem constituída pode 

entravar o pensamento. De fato, no ensino elementar, essa lei é o estágio no qual 

estacam os espíritos de pouco fôlego. A lei é tão clara, tão completa, tão fechada, que 

não se sente necessidade de estudar mais de perto o fenômeno da queda 

(BACHELARD, 2016, p. 71-72). 

 

Segundo Bachelard, com a satisfação do pensamento generalizante a experiência acaba 

perdendo seu estímulo. A experiência generalizante, pretendendo explicar tudo, acaba não 

explicando nada, pois, na precipitação de antecipar os resultados as conclusões são tiradas de 

maneira equivocada. Logo, ensinar fornecendo a questões diversas uma mesma resposta, 

desqualifica as experiências mais específicas. As certezas gerais imobilizam o pensamento, uma 

vez que não envolvem na discussão os valores particulares de cada fenômeno. 

Já o obstáculo de natureza verbal é destacado por Bachelard (2016) no caso em que uma 

única imagem ou uma única palavra constitui toda a explicação de um fenômeno, em que uma 

única palavra carrega todo o princípio explicativo de um fenômeno, constituindo os hábitos de 

natureza verbal como obstáculos ao pensamento científico (BACHELARD, 2016, p. 91). 

 Trata-se de uma explicação verbal, isto é, um substantivo carregado de adjetivos. 

Bachelard toma a palavra esponja como exemplo deste obstáculo no qual uma única 

palavra/imagem permite expressar os fenômenos mais variados (BACHELARD, 2016). Diz 

ele que “[...] a função da esponja é de uma evidência clara e distinta, a tal ponto que não se 

sente a necessidade de explicá-la [...]” (BACHELARD, 2016, p. 91). As características e 

propriedades que a esponja carrega são utilizadas para explicar e retirar a mais completa 

compreensão de fenômenos diversos. 

Bachelard (2016) cita diversos exemplos que se aproximam, segundo ele, 

insensivelmente das intuições substancialistas. É que a “esponja tem um poder secreto, um 

poder primordial” (BACHELARD, 2016, p. 95), ilustrando muito bem como o uso indevido 

das imagens e metáforas constituem-se obstáculos ao pensamento científico. Confia-se nas 

metáforas no reino da expressão, e as imagens vão se explicando por si mesmas. Porém, de 

acordo com Bachelard (BACHELARD, 2016, p. 95), “a imagem tão clara pode, quando 

aplicada, ficar confusa e complicada”, o que ocorre nas intuições substancialistas. 

No ensino, é preciso uma atenção especial com o uso da linguagem, pois a linguagem 

científica não é a linguagem cotidiana. “[...] Professores de Física sabem que a expressão 

choque térmico funciona como um obstáculo dessa natureza: os alunos a aplicam aos mais 

variados tipos de fenômenos, como se a simples menção dessa expressão contivesse um 
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princípio explicativo [...]” Trata-se, portanto, “de um obstáculo que acumula e funde uma série 

de imagens, tanto elétricas (choque elétrico) como mecânicas (colisão), mas pensadas para os 

fenômenos térmicos” (MARTINS, 2012, p. 264).  

É preciso, no entanto, tomar um cuidado especial com esse aspecto linguístico também 

nas salas de aula, pois, como destaca Bachelard, “ao associar a uma palavra concreta uma 

palavra abstrata, pensa ter feito avançar as ideias. Para ser coerente, uma teoria da abstração 

necessita afastar-se bastante das imagens primitivas” (BACHELARD, 2016, p. 94, grifos do 

autor). Por conseguinte, podemos dizer que “o acúmulo de imagens prejudica evidentemente a 

razão, no qual o lado concreto, apresentado sem prudência, impede a visão abstrata e nítida dos 

problemas reais”. Assim, “as metáforas seduzem à razão”, pois elas sempre contêm “o sinal do 

inconsciente” (BACHELARD, 2016, p. 93-97-239). A esponja sendo usada como “categoria 

empírica” e a expressão “choque térmico” são exemplos da expressão do obstáculo verbal. 

O uso de analogias, imagens e metáforas no ensino de modo despretensioso e abusivo 

não é recomendado. Precisa-se definir bem qual o objetivo do uso das analogias e metáforas no 

ensino de ciências. Concordamos com Lopes (1996), que Bachelard não desconsidera 

totalmente o uso educacional das analogias e metáforas, o que ele defende é que a razão não 

pode se acomodar com o seu uso frequente, mas transformá-las sempre que o espírito científico 

vier a exigir. Então, será preciso esse cuidado especial dos professores de ciências com o uso 

inadequado da linguagem para não “perder seu vetor de abstração”, isto é, “sua afiada ponta 

abstrata” (BACHELARD, 2016, p. 19), pois “[...] uma ciência que aceita as imagens é, mais 

que qualquer outra, vítima das metáforas”. Por isso, é sempre bom lembrarmos que, para 

Bachelard, “o espírito científico deve lutar sempre contra as imagens, contra as analogias, 

contra as metáforas” (BACHELARD, 2016, p. 48). O autor chama a atenção que no ensino 

elementar, o pitoresco e as imagens causam desastres com experiências mal feitas, quando as 

“chamas” e as “explosões” fazem esquecer as causas objetivas da realização do experimento. 

Bachelard advoga que o uso do experimento não deve servir como a única estratégia de ensino, 

mas uma ferramenta auxiliar do professor no processo de ensino-aprendizagem. Em síntese, as 

experiências marcantes e cheias de imagens no ensino elementar são falsos centros de interesse, 

necessitando que o professor saiba bem retirar dessas experiências o lado abstrato a partir do 

concreto para ir continuamente da mesa de experiências à lousa. 

Contudo, os obstáculos não carregam apenas um teor negativo, já que Bachelard 

defende que é a superação dos diversos obstáculos que faz o conhecimento avançar. É num 

processo constante de afastar os erros e de desilusão com o que se achava sabido que o sujeito 

vai se constituindo, se desenganando. Logo, é a retificação dos erros que faz o sujeito romper 
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com um conhecimento anterior, no qual se dá o processo de conhecer. Observamos que, 

segundo o autor, é somente no social que a superação dos obstáculos e a retificação dos erros 

poderá ser possibilitada. É no “controle social” da cidadela dos sábios a partir do “olho do 

outro” que poderei ter a certeza da minha objetivação. Destarte, Bachelard faz entender que o 

erro é algo próprio e natural do desenvolvimento histórico da ciência como também é algo que 

circunda as salas de aula. Assim sendo, na sala de aula onde o racionalismo docente se faz 

mediante uma relação intersubjetiva, o erro assume sua importância pedagógica substancial, 

pois é a consciência da existência desses erros que poderá levar a superação dos diversos 

obstáculos epistemológicos. É, assim, que o erro assume sua função positiva e útil para a 

epistemologia bachelardiana, tanto no que diz respeito à construção do pensamento científico, 

como em relação ao processo de ensino-aprendizagem da ciência.  

Desse modo, “[...] o professor de ciências que se orienta pela epistemologia 

bachelardiana, olhará os erros dos alunos de um modo totalmente diferente”, ou seja, “[...] não 

como meras falhas a serem corrigidas, mas como reflexos, muitas vezes, de pensamentos a 

serem reificados, na medida em que possam ser expressões da existência de obstáculos 

epistemológicos” (MARTINS, 2012, p. 267). Desse modo, o conceito de obstáculo 

epistemológico guarda importante aproximação com questões envolvendo o ensino de ciências, 

bem como a importância do erro no processo de ensino-aprendizagem. 

Diversos trabalhos na literatura especializada na área da pesquisa em ensino de ciências 

têm enfatizado as chamadas “concepções alternativas” dos estudantes, que são aquelas 

concepções manifestadas pelos alunos acerca de noções científicas a serem ensinadas e 

aprendidas por eles, estando, conforme o estabelecido, em discordância com o que se espera 

dessas noções (MARTINS, 2012). Para o autor, trabalhos têm enfocado as concepções de 

alunos e professores sobre diversos temas, o que nos leva a questionar quais as possíveis 

relações entre os obstáculos epistemológicos e essas concepções, e de que modo pode a 

epistemologia de Bachelard auxiliar na compreensão dessas questões. 

Entretanto, Martins (2012) ressalta que devemos ter cuidado para não relacionarmos de 

forma direta as concepções alternativas com os obstáculos epistemológicos, uma vez que as 

concepções correspondem a representações dos sujeitos sobre os fenômenos a partir de suas 

experiências e vivências dentro do contexto do mundo físico e natural. Elas dizem respeito ao 

“conteúdo” do pensamento, isto é, como esse conteúdo é pensado e apreendido pelos sujeitos. 

São exemplos dessas concepções, segundo Martins (2012), as ideias dos alunos sobre a queda 

dos corpos em que se têm a ideia de que o mais pesado cai primeiro; ou sobre o conceito de 
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evolução na biologia, em que os alunos têm uma concepção alternativa de que a sobrevivência 

é do mais forte, além de vários outros exemplos de concepções alternativas.  

Por sua vez, os obstáculos epistemológicos estariam mais ligados à “forma” do que ao 

“conteúdo” do pensamento, que, segundo Martins (2012), comporiam o grupo de razões que 

nos ajudariam a entender melhor as origens dessas concepções alternativas, haja vista que a 

maioria dessas concepções seriam “expressões” da existência dos diversos obstáculos 

epistemológicos (MARTINS, 2012, p. 266). Para o autor, essa visão implica em compreender 

que os obstáculos são de natureza mais geral, isto é, um mesmo obstáculo pode se desdobrar 

em mais de uma concepção alternativa, como no caso que já indicamos sobre a ideia da esponja 

como uma “categoria empírica” e a expressão “choque térmico” serem a expressão de um 

mesmo obstáculo epistemológico, nesse caso, o obstáculo verbal. Daí, que o obstáculo 

substancialista e o animista, por exemplo, estariam também por trás de diferentes concepções 

alternativas. 

Entretanto, é frequente encontrar o uso indevido dessas noções, pois é possível 

depararmo-nos com pessoas que associam diretamente as concepções alternativas com os 

obstáculos epistemológicos (MARTINS, 2012). É comum, segundo o autor, encontrar pessoas 

que relacionam, por exemplo, a visão do “calor como fluido” ser um obstáculo epistemológico, 

quando, na verdade, o obstáculo é o substancialismo, que revestido de um pensamento realista, 

carrega consigo as impressões do sujeito na investigação dos fenômenos. Logo, “[...] a 

representação do calor como fluido é apensas um exemplo da presença desse tipo de obstáculo” 

(MARTINS, 2012, p. 266), o substancialismo. 

Outro conceito da epistemologia de Bachelard que também nutre aproximações com a 

área de ensino de ciências é o conceito de perfil epistemológico, pois “um perfil guarda a marca 

dos obstáculos que uma cultura teve que superar” (BACHELARD, 2009a, p. 47). A ideia de 

perfil epistemológico, no terreno filosófico, para Bachelard (2009a), diz respeito ao fato de o 

autor defender que uma análise mais adequada do desenvolvimento histórico do conhecimento 

científico deve partir de uma perspectiva “polifilosófica”, isto é, segundo ele, não uma, mas 

várias são as filosofias que influenciam no desenvolvimento histórico de determinado conceito 

científico particular. Nem empirismo, nem racionalismo, conseguem explicar sozinhos o 

desenvolvimento histórico da ciência, mas apenas recorrendo a contribuições de diversas 

perspectivas filosóficas, ou seja, a partir de uma análise “plurifilosófica” da ciência, que se 

coloca no ponto intermediário entre razão e técnica é que poderemos acompanhar as diversas 

“fases” que sucedem o desenvolvimento de cada conceito, o qual vai em direção a 

racionalizações cada vez maiores. 
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Daí, as diversas escolas filosóficas, destacadas por ele, que vão do realismo ingênuo ao 

surracionalismo, compõem e esclarecem apenas uma face do conceito na medida em que o seu 

desenvolvimento histórico-filosófico é marcado por um movimento que atravessa cada uma 

dessas filosofias no sentido de buscar atingir maiores racionalizações, o que se dá a partir da 

retificação dos erros e pela superação dos diversos obstáculos epistemológicos.  

Foi destacado também que o que torna o estudo do perfil epistemológico mais 

interessante para a psicologia do espírito científico é o fato de Bachelard (2009a) afirmar que 

ele reflete apenas o estudo de um conceito particular para um determinado indivíduo, além de 

essa análise ser feita em um dado momento particular da sua cultura. Então, para conceitos 

diferentes, perfis diferentes. Em um mesmo indivíduo, o perfil epistemológico para o conceito 

de massa será diferente para o conceito de energia, por exemplo. Além disso, o perfil de cada 

sujeito vai se modificando ao longo do seu desenvolvimento psicológico e da sua história 

individual. Assim sendo, 

 

a ideia de perfil, propriamente dita, surge a partir do momento em que Bachelard nos 

diz que a superação dos obstáculos nunca é definitiva, ou seja, permanecem no sujeito 

as concepções já superadas, manifestando-se nos contextos apropriados. Assim, as 

noções realistas e empiristas de massa, por exemplo, não desaparecem naqueles que 

compreenderam o significado racionalista dessa noção (MARTINS, 2012, p. 274). 
 

 A ideia de um perfil epistemológico subjaz a ideia de que os obstáculos epistemológicos 

nunca são totalmente superados, permanecendo em cada sujeito determinadas concepções que, 

apesar de já terem sido superadas, podem se manifestar em contextos determinados. Assim, um 

sujeito que apresenta um tal perfil epistemológico sobre determinado conceito a partir da sua 

referência racionalista, ainda poderá carregar noções realistas e empiristas sobre este mesmo 

conceito em seu perfil. É aí que a ideia do perfil epistemológico está relacionada com uma visão 

do processo de uma mudança conceitual por parte dos sujeitos.  

A partir disso, é que, na área do ensino e da pesquisa em ensino de ciências, a ideia do 

perfil epistemológico tem grande aplicação, como destaca Martins (2012). Segundo o autor, o 

chamado movimento de concepções alternativas acabou evidenciando a existência de 

concepções variadas sobre diversos conceitos científicos. Além do mais, diversos trabalhos, 

que se desenvolveram na área da pesquisa e do ensino, evidenciaram que essas concepções não 

apenas são resistentes à mudança, mas que continuam sendo aplicadas pelos sujeitos em 

contextos diversificados (MARTINS, 2012). Para o autor, a procura por uma mudança 

conceitual definitiva, na perspectiva de um abandono total das ideias prévias em detrimento das 

científicas, deixou de ser buscada, já que “[...] um estudante de Física do Ensino Médio pode 

fazer uso do conceito científico de energia, por exemplo, ao responder uma prova dessa 
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disciplina, mas, num contexto do dia a dia (ao observar um rótulo de alimento num 

supermercado) utilizar-se de uma visão diferente para essa noção”. Sendo assim, “[...] o uso 

contextual de concepções diversas para um mesmo conceito, portanto, poderia ser interpretado 

à luz da noção bachelardiana de perfil epistemológico” (MARTINS, 2012, p. 275). 

Concordamos com Martins (2012), ao dizer que o uso contextual de concepções 

diversas sobre um mesmo conceito pode ser interpretado à luz da epistemologia de Bachelard 

a partir do conceito de perfil epistemológico. Porém, há uma passagem sutil do campo da 

epistemologia para o campo da sala de aula, de acordo com Martins (2012), o qual destaca que 

é a pesquisa que poderá viabilizar as possíveis respostas sobre a aplicação da ideia de perfil 

epistemológico a questões relacionadas ao ensino e aprendizagem das ciências naturais. Daí, 

que a utilização da epistemologia bachelardiana, a partir do conceito de perfil epistemológico 

no ensino de ciências, já tem, segundo o autor, uma longa história. Estando ausente, na maioria 

dos trabalhos que estudam o movimento de mudança contextual (MARTINS, 2004), a 

epistemologia bachelardiana, por outro lado, fundamenta alguns dos trabalhos iniciais de 

Mortimer (1995, 1996, 1998, 2000) (MARTINS, 2004), numa tentativa de aplicação do 

conceito de perfil ao ensino. O objetivo do ensino de ciências não seria mais uma mudança 

conceitual, mas uma mudança no perfil conceitual dos alunos, em que esses iriam adquirindo 

maior consciência da evolução dos seus próprios perfis. 

Para Martins (2012), Mortimer procura diferenciar a ideia de perfil epistemológico 

daquela que seria um novo conceito, no caso, a ideia de “perfil conceitual”. Assim, as pesquisas 

que vieram se desenvolvendo, ao longo do tempo, sobre a noção de mudança conceitual 

passaram a utilizar mais a perspectiva de Mortimer do que a perspectiva original de Bachelard 

sobre a ideia do perfil epistemológico, o que determina posições importantes para o ensino de 

ciências. Basicamente, Mortimer utiliza-se da justificativa para adotar outra denominação pelo 

fato de achar necessário “introduzir” e “adicionar” algumas características necessárias no perfil 

que, segundo ele, estariam ausentes na visão filosófica de Bachelard (MARTINS, 2004). 

Mortimer utiliza dois argumentos que, segundo ele, justificaria a distinção entre perfil 

conceitual (sua proposta) e o conceito de perfil epistemológico de Bachelard.  

A primeira justificativa apresentada por Mortimer diz respeito a necessidade de 

diferenciar características ontológicas e epistemológicas a respeito de cada zona do perfil, pois 

“apesar de lidar com o mesmo conceito, cada zona do perfil poderá ser não só epistemológica 

como também ontologicamente diferente das outras, já que essas duas características do 

conceito podem mudar à medida em que se mova através do perfil [...]” (MORTIMER, 1996, 

p. 33).  
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Outra característica importante da noção de perfil conceitual é que seus níveis ‘pré-

científicos’ não são determinados por escolas filosóficas de pensamento, mas pelos 

compromissos epistemológicos e ontológicos dos indivíduos. Como essas 

características individuais estão fortemente influenciadas pela cultura, podemos tentar 

definir o perfil conceitual como um sistema supra-individual de formas de 

pensamento que pode ser atribuído a qualquer indivíduo dentro de uma mesma 

cultura. Apesar de cada indivíduo possuir um perfil diferente, as categorias pelas quais 

ele é traçado são as mesmas para cada conceito. A noção de perfil conceitual é, 

portanto, dependente do contexto, uma vez que é fortemente influenciada pelas 

experiências distintas de cada indivíduo; e dependente do conteúdo, já que, para cada 

conceito em particular, tem-se um perfil diferente. Mas as categorias que caracterizam 

o perfil são, ao mesmo tempo, independentes de contexto, uma vez que, dentro de 

uma mesma cultura, tem-se as mesmas categorias pelas quais são determinadas as 

diferentes zonas do perfil. 

 
Nada proíbe, no entanto, que se encontrem diferentes zonas pré-científicas no perfil 

de um mesmo conceito em diferentes culturas ou mesmo em diferentes classes sociais 

dentro de uma mesma cultura, o que seria apenas uma evidência da raiz cultural desse 

conceito em particular. No entanto, acreditamos ser possível encontrar, para muitos 

conceitos científicos, as mesmas divisões do perfil conceitual em todo o mundo 

ocidental (MORTIMER, 2000, p. 80-81). 

 

Porém, Martins (2004) destaca que o primeiro argumento não é forte suficiente para 

justificar a distinção proposta por Mortimer, senão que o primeiro elemento, defendido por ele, 

para a distinção dos conceitos já se encontraria presente na proposta original de Bachelard, 

acerca do perfil epistemológico. 

 

Embora Bachelard o tenha denominado de perfil epistemológico, a exemplificação 

que faz dessa noção com o conceito de massa, na Filosofia do Não, não deixa dúvidas 

quanto às diferenças ontológicas entre as várias regiões do perfil. A massa, do ponto 

de vista do empirismo, é, sem dúvida, ontologicamente diferente da noção racionalista 

de massa. Parece-nos que Bachelard poderia muito bem ter “batizado” o perfil de 

perfil ontoepistemológico, sem qualquer modificação de sua proposta original. Talvez 

o uso apenas de “epistemológico” deva-se à ênfase que nosso autor procura dar à idéia 

de progresso nesse terreno (MARTINS, 2004, p. 46, grifos do autor). 

 

Assim, para Martins, a opção de Bachelard pelo perfil epistemológico diz respeito ao 

fato dele defender a ideia de progresso epistemológico nesse terreno, já que as diferenças 

ontológicas estariam implícitas nas várias regiões de cada perfil concernente a cada conceito. 

O segundo argumento também seria insuficiente para justificar tal diferenciação, pois a visão 

do perfil, como sendo um sistema supra-individual de formas de pensamento, no qual as 

categorias seriam independentes do contexto, seria uma das características básicas do perfil 

epistemológico (MARTINS, 2004). Para o autor, adotar a ideia de perfil epistemológico, 
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explicita de imediato o que efetivamente está em jogo, isto é, compromissos e obstáculos 

epistemológicos37. 

Muito embora os conceitos de obstáculo e de perfil epistemológico sejam os dois 

conceitos mais investigados da epistemologia histórica de Gaston Bachelard, em termos de 

contribuições para o ensino de ciências, outro ponto importante que sua epistemologia destaca 

e que pode ser considerado no ensino de ciências38 diz respeito à compreensão bachelardiana 

de história das ciências, uma vez que ele toma como mote a noção de ruptura e de progresso 

descontínuo das ciências para caracterizá-la, além de tomar a história da ciência como 

“laboratório epistemológico”. De acordo com Bulcão (2009), a disciplina de História da Ciência 

teve um grande desenvolvimento no início do século XX, mesmo que, à época, os pressupostos 

positivistas a definiam como um simples relato das descobertas feitas pelos cientistas no 

passado. Para o positivismo, a ideia de progresso contínuo no desenvolvimento histórico da 

ciência parte do princípio de que as teorias novas surgem como uma complementação das 

teorias anteriores, ou seja, uma sucessiva soma de conhecimentos que fazia avançar o 

conhecimento científico. 

Bachelard critica esses pressupostos continuístas de acumulação do saber na história da 

ciência e introduz a noção de ruptura afirmando que a ciência progride a partir da retificação 

dos seus erros, rompendo com os saberes (teorias) anteriores, havendo verdadeiras “mutações” 

(BULCÃO, 2009). Bachelard estabelece, então, segundo a autora, características de uma 

autêntica história das ciências. 

Para Bachelard, “o historiador das ciências, para bem julgar o passado, deve conhecer 

o presente; deve aprender o melhor possível a ciência cuja história se propõe a escrever” 

(BACHELARD, 2013, p. 245). Para o autor, a história das ciências tem uma forte ligação com 

a atualidade da ciência. Advogando para o caráter efêmero da atualidade da história das 

ciências, Bachelard diz que ela deverá constantemente ser refeita, reconsiderada. É, então, pela 

“[...] obrigação de esclarecer a historicidade das ciências pela modernidade da ciência que faz 

da história das ciências uma doutrina sempre jovem, uma das doutrinas mais vivas e mais 

educativas [...]” (BACHELARD, 2013, p. 247). Este é o primeiro aspecto destacado por 

Bachelard, o qual caracteriza a história da ciência, isto é, o caráter de ser ela uma história 

recorrente, que analisa os fatos científicos do passado com os olhos da atualidade. Assim, 

                                                 
37

 Segundo Martins (2012), embora minoritária em termos de produção acadêmica, a noção de perfil 

epistemológico tem orientado também trabalhos de pesquisa em Ensino de Ciências como, por exemplo, Pinto e 

Zanetic (1999); Silveira e Zanetic (2003); Martins (2004); Martins e Pacca (2005); Souza e Zanetic (2005); Santos 

(2009); Souza Filho (2009); Colombo Jr. (2010) e Martins (2012). 
38

 Diversos estudos têm enfatizado a importância da história das ciências no ensino de ciências. 
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segundo o autor, “vê-se, então, a necessidade educativa de formular uma história recorrente, 

uma história que se esclarece pela finalidade do presente, uma história que parte das certezas 

do presente e descobre no passado, as formações progressivas da verdade [...]” (BACHELARD, 

2013, p. 242, grifos do autor). Cabe destacar que a história recorrente de Bachelard não 

representa anacronismo, como pode parecer. 

Nesse sentido, a história das ciências deve insistir nos erros do passado como elemento 

de comparação, conforme indica Bachelard (2013), o que, a nosso ver, poderá garantir ao 

professor uma ferramenta pedagógica valiosa no ensino de ciências. Desse modo, o professor 

pode utilizar-se de exemplos que ilustrem quando determinada teoria científica, por exemplo, 

foi suplantada por outra. A ruptura que a teoria heliocêntrica impôs à teoria geocêntrica é um 

exemplo bastante utilizado nesse intuito. O professor pode fazer uso desse tipo de exemplo 

presente na história da ciência para ajudar os alunos a entenderem como a ciência é mutável e 

passa por transformações em seu desenvolver histórico, desmistificando a ideia de que ela é 

algo exterior a nossa realidade e construída por “gênios”. 

Outro aspecto, ressaltado por Bachelard, acerca da eficácia atual dessa história das 

ciências, seria o fato dela necessitar fazer juízos de valor, ou seja, ela deve ser uma história 

normativa que precisa julgar, desenvolvendo uma crítica sobre os fundamentos das descobertas 

científicas analisadas. Trata-se, portanto, de “[...] mostrar a ação de uma história julgada, uma 

história que tem a obrigação de distinguir o erro e a verdade, o inerte e o activo, o prejudicial e 

o fecundo. [...] No domínio da história das ciências, é necessário, além de compreender, saber 

analisar, saber julgar” (BACHELARD, 2013, p. 239). Bachelard colocava a história das 

ciências numa condição de normatividade em resposta aos historiadores que à época se 

mostravam hostis a qualquer ato de julgamento da história (BULCÃO, 2009). 

Assim, Bulcão (2009) diz que julgar significa adotar valores, sem os quais não se 

possuem critérios de julgamento, e Bachelard vai se referir, em suas obras, aos valores 

verdadeiros como sendo os valores de racionalidade. Assim sendo, ele considera a história das 

ciências como um “progresso da sua racionalidade”. Logo, “a história das ciências surgirá, 

então, como a mais irreversível de todas as histórias. Ao descobrir o verdadeiro, o homem de 

ciência obstrui um irracional”. E ele continua dizendo que, sem dúvida, “o irracionalismo pode 

brotar de outro lado qualquer. Mas tem, doravante, certas vias interditadas. A história das 

ciências é a história das derrotas do irracionalismo” (BACHELARD, 2013, p. 243, grifos 

nosso). 

Bachelard aponta para um aspecto importante da história das ciências como elemento 

pedagógico interessante para o ensino de ciências ao dizer que a história das ciências é a história 
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das derrotas do irracionalismo. Assim, o professor poderá utilizar-se dela para fazer os alunos 

compreenderem que a ciência é revestida por obstáculos epistemológicos e pelos erros no 

processo de sua constituição. É a superação desses obstáculos e a retificação desses erros que 

faz nascer o pensamento científico como “um conjunto de erros retificados”. Nada mais 

frutífero para o ensino de ciências do que fazer os alunos compreenderem a ciência maneira a 

partir da sua história.  

Portanto, a história das ciências ajudará os alunos a compreenderem melhor o 

desenvolvimento da ciência que se constitui, a partir da superação desses obstáculos, numa 

alternância dialética entre os obstáculos epistemológicos e os atos epistemológicos. Os 

obstáculos todos sabem que são os que atravancam o desenvolvimento do espírito científico, já 

os atos epistemológicos, segundo Bachelard, correspondem “[...] aos ímpetos do gênio 

científico que provocam impulsos inesperados no curso do desenvolvimento científico” 

(BACHELARD, 2013, p. 240). Existe, portanto, um negativo e um positivo na história do 

pensamento científico, segundo Bachelard. O ensino de ciências poderá simplesmente 

apresentar os resultados da ciência ou optar por fazer os alunos compreenderem o percurso 

histórico de sua construção. 

A história das ciências, num esforço de refletir sobre si mesma, de ser uma história 

sempre recomeçada que se volta sobre o seu passado para encontrar o que era erro e o que era 

tido como verdade, pode servir como um elemento pedagógico importante para o professor de 

ciências que queira colocar o aluno na dinâmica que envolve a construção do espírito científico, 

isto é, fazê-lo enxergar a difícil tarefa que é derrotar os obstáculos um a um, apresentado a 

ciência como algo em construção, que enfrenta dificuldades no seu desenvolvimento, que 

constrói verdades provisórias e não imutáveis. Isso tudo implica, como vimos, um ensino que 

diz não à apresentação apenas dos resultados da ciência, mas que apresenta os caminhos 

percorridos por ela até chegar ao estágio atual de desenvolvimento, compreendendo 

criticamente como se desenvolve o conhecimento científico. 

 

2.4 As regiões racionais do saber e os discursos interdisciplinares 

 

 Como discutido no capítulo anterior, na seção sobre os “racionalismos 

regionais/integrante”, Bachelard aponta para um aspecto ligado historicamente às discussões 

acerca da ciência que, ao longo de sua história, caminhou para uma nova configuração que 

comporta não somente aspectos de sua natureza epistêmica, mas também históricos e 

sociológicos. Assim, esses aspectos ocupam, hoje, uma posição de relevo nas discussões de 
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muitos autores a partir de variadas perspectivas, desde as metodológicas até as de cunho 

epistemológico e pedagógico. É sabido que a ciência proporcionada pelo desenvolvimento 

tecnológico e científico contemporâneo assentado no modelo de racionalidade técnica 

influenciou o modo como lidamos com esses conhecimentos, que acabam refletindo nas 

propostas educacionais que tratam dos saberes científicos que estão em trânsito no âmbito 

escolar. 

Assim, discutir as reflexões que faz Bachelard acerca das especializações na ciência e 

como esse procedimento, característico de seu efetivo processo de desenvolvimento que se deu 

sobretudo a partir do século XX, causou um certo sentimento de fragmentação e de mutilação 

do conhecimento científico, equivale dizer que é como se as especializações fossem o “mau” 

que permeia a construção do conhecimento ao longo do tempo e que geraram o atual estágio 

“patológico” de fragmentação dos saberes. No entanto, Bachelard destaca o valor das 

especializações como uma forma quase intrínseca e indispensável para que ocorra o 

desenvolvimento do conhecimento científico, uma vez que propiciará aos discursos 

especialistas (em suas respectivas organizações regionais) alargarem suas bases 

epistemológicas na formação de campos cada vez mais especializados, os quais Bachelard 

denominou de racionalismos regionais. Entretanto, Bachelard defende que os vários discursos 

especialistas necessitam dispor de uma “consciência de limite”, pois precisam dialogar e trocar 

informações para buscar uma certa coerência com os outros campos do conhecimento, rumando 

para uma compreensão (o quanto maior possível) da totalidade. Essa tarefa compete ao 

racionalismo integrante que deve ser instituído a posteriori, depois de estudados e expandidos 

os vários racionalismos regionais, cuja socialização e debate desses inúmeros discursos 

especialistas seria garantido pela cidadela dos sábios, fornecendo, desse modo, a busca por uma 

integração entre seus campos de saberes à medida que iriam se alargando. 

Embora, no campo da ciência – e não da educação –, o debate traçado por Bachelard 

acerca da importância das especializações e de suas implicações à fragmentação do 

conhecimento, passando a defender a sua existência como indispensável ao avanço do 

conhecimento, é permeado, também, pelo que se entende por uma interdisciplinaridade 

científica. No caso de Bachelard, a nosso ver, a interdisciplinaridade científica se daria por 

meio do racionalismo integrante que tem o papel de buscar a complementaridade entre os 

racionalismos regionais que se especializam a partir do diálogo e do debate. Dentro do próprio 

campo da ciência existe quem defenda a fragmentação (especialização sem diálogo com outros 

campos), como quem defenda a especialização (mantendo diálogo com outras áreas), o que se 
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pode entender por uma forma de interdisciplinaridade na ciência, à qual podemos associar 

Bachelard. 

Já a interdisciplinaridade escolar também seria uma forma de luta contra a 

fragmentação do conhecimento, com vistas a uma visão maior da totalidade e possibilitada 

igualmente por um profundo diálogo e pelo engajamento dos que estão envolvidos e 

comprometidos com uma formação educativa interdisciplinar. Assim sendo, a educação 

escolar, que passou a se colocar em torno de uma organização por disciplinas, buscando gerir 

o conhecimento oriundo da ciência, vem sofrendo críticas sobre esta forma de propor o ensino 

que contribui desta forma para a fragmentação do conhecimento e, por conseguinte, para um 

aprendizado descontextualizado da totalidade. Daí, que a interdisciplinaridade escolar tenha o 

intuito de buscar uma nova forma de ver esta problemática e de propor uma nova forma de lidar 

com os efeitos da fragmentação entre as disciplinas que fazem parte do currículo escolar.  

Nesta parte do trabalho, embora dialoguemos com Bachelard (nosso referencial) – e ele 

está partindo e dialogando dentro do campo da ciência –, nosso intuito é refletir sobre a 

interdisciplinaridade escolar dentro dessas questões impostas pelas especializações que a 

ciência sofreu (e destacadas por nosso autor), o que influencia a organização educativa da 

escola, já que é em torno do conhecimento científico historicamente produzido que aquela 

trabalha. Então, nosso trabalho refere-se ao campo da escola e da educação, pontuando como a 

fragmentação do conhecimento, de maneira geral, influenciou em sua estruturação e encarando 

a interdisciplinaridade como uma forma que, na medida em que “preserve” a estrutura 

epistemológica de cada área, possa defender uma “consciência de limite” e a necessidade do 

trabalho conjunto, assim como as especializações (necessárias) de cada racionalismo regional 

e da manutenção de um diálogo entre esses regionalismos, como destacou Bachelard. 

Portanto, necessitamos previamente entender que a interdisciplinaridade científica não 

pode ser confundida com a interdisciplinaridade escolar, cuja perspectiva é educativa, como 

salienta Fazenda (2011), pois “os saberes escolares procedem de uma estruturação diferente dos 

pertencentes aos saberes constitutivos das ciências” (FAZENDA, 2011, p. 154). A relação que 

fazemos aqui se concentra a partir da nossa interpretação das colocações que faz Bachelard 

acerca da inegabilidade existente de organizações regionais do saber, que formam campos de 

apoditicidade próprios dentro dos vários setores da ciência, os quais a constituem e que a 

caracterizam contemporaneamente. Bachelard não se reportou à interdisciplinaridade escolar. 

Todavia, isso não nos impede de fazer essa relação, levando em consideração a dimensão 

educativa da ciência e da sua latente importância nos domínios escolares e nos circuitos sociais, 
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além de relacionar-se com a fragmentação do conhecimento em domínios mais gerais da cultura 

humana e da notável defesa de Bachelard sobre o aspecto pedagógico das ideias científicas. 

Assim, as observações sobre o caráter das variadas formas de especializações da ciência, 

a saber, a querela unidade versus especialização dos saberes científicos, vêm se estendendo 

cada vez mais nos últimos anos no debate sobre a fragmentação do conhecimento de uma 

maneira geral e, particularmente, a discussão que essa fragmentação do conhecimento científico 

impacta no domínio educacional, precisamente o currículo escolar e as disciplinas que o 

compõem. Isto é marcado mais por contradições do que por consensos. O teor do discurso que 

cada disciplina alberga parece estar cada vez mais distanciado da mínima compreensão do que 

seria uma suposta visão do todo, isto é, do mundo em sua complexidade. Isso é uma das 

principais questões que envolvem tanto as discussões sobre as especializações do saber no 

campo da ciência quanto a fragmentação disciplinar no campo da educação, uma vez que as 

disciplinas escolares se organizam em torno de cada campo da ciência a partir de sua 

organização curricular, incidindo numa separação disciplinar que contribui para a fragmentação 

do conhecimento, haja vista a falta de diálogo e de proximidade entre as disciplinas. 

Resta-nos, então, perguntar: o que fazer em meio ao desenvolvimento do conhecimento? 

Especializar e fragmentar, não obtendo uma compreensão global da complexidade dos 

fenômenos, ou não especializar e estagnar para não perder essa suposta visão do todo? 

Partindo da epistemologia bachelardiana, ensejamos que é possível caminhar para 

domínios regionalizados, sem, contudo, perder a coerência e uma compreensão melhor do todo. 

Isso é possível dentro dos domínios estritamente científicos, como procedeu a ciência nos 

últimos séculos, bem como em relação ao conhecimento que permeia a educação praticada nas 

escolas e a preocupação em tornar essa educação dos estudantes mais significativa, com uma 

visão melhor do todo e mais harmônica com a realidade que os circundam, isto é, promover um 

diálogo entre a realidade e a escola, e desta com a formação de cidadãos mais capazes de 

compreender melhor o mundo que os cercam a partir da consciência dessa totalidade que é 

complexa, caracterizando-se como uma frente de diálogo e ação diante da fragmentação do 

conhecimento.  

Dessa forma, podemos perceber que o movimento interdisciplinar nasce a partir de 

meados da década de 1960 na Europa, mais acentuadamente na França e Itália (FAZENDA, 

1995), emergindo os movimentos estudantis que passaram a reivindicar um novo estatuto de 

escola e de universidade, além de ser uma forma de luta contra a segmentação do conhecimento. 

Segundo Fazenda (1995), esse movimento se caracterizou, incialmente, pelo compromisso 

assumido por alguns professores de certas universidades preocupados em romper com uma 
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“educação por migalhas”, bem como com a alienação da Academia frente às questões da 

sociedade, aos currículos que se organizavam cada vez mais por meio das especializações e a 

toda proposta de conhecimento que estimulasse direcionar o olhar do aluno em uma única e 

restrita direção. Esse movimento aparece, então, como uma tentativa de elucidação e 

classificação temática das propostas educacionais que, na época, começavam a aparecer 

(FAZENDA, 1995, p. 18-19). 

As discussões sobre a fragmentação dos saberes acabam instigando o debate dos 

apologistas e dos detratores da ciência, de modo que “[...] a disputa entre a disciplinaridade e a 

interdisciplinaridade tem partidários radicais de uma e outra postura. Não obstante, é preciso 

reconhecer que a defesa da interdisciplinaridade está adquirindo um inusitado vigor nas últimas 

décadas” (SANTOMÉ, 1998, p. 44), indo muito além desses discursos polarizadores. Para Ivani 

Fazenda, a interdisciplinaridade vem sendo utilizada “como uma ‘panaceia’ para os males da 

dissociação do saber a fim de preservar a integridade do pensamento e o restabelecimento de 

uma ordem perdida” (FAZENDA, 2011, p. 10). A interdisciplinaridade é confundida muitas 

vezes como uma espécie de “salvadora” das práticas fragmentárias, porém necessita ainda de 

muita discussão a respeito de seu próprio esclarecimento conceitual, nutrindo certo cuidado de 

percebê-la não como a “salvadora” da fragmentação do conhecimento no âmbito escolar, mas 

como uma saída para se pensar em práticas mais harmônicas com a visão da complexidade que 

o conhecimento requer hoje em dia, e também como um resgate da compreensão do ser do 

homem em sua totalidade, muito embora reconheça a necessidade de existir campos distintos 

do saber.  

 Portanto, devemos estar atentos para as discussões que, no campo epistemológico, 

apresentam as dificuldades que a interdisciplinaridade escolar, inicialmente, passou para 

encontrar um consenso terminológico/conceitual39, conscientes primeiro de que precisamos ter 

                                                 
39

 Na gestação dos estudos sobre a temática da interdisciplinaridade, mesmo na atual conjuntura, Fazenda (2011) 

assinala que os estudos sobre interdisciplinaridade sofreram e vêm sofrendo de certos sacrilégios devido talvez à 

falta de desconhecimento por parte de muitos autores. Muitas são as questões que envolvem o tema. Caberia um 

trabalho inteiro apenas para debatermos sobre o contexto histórico do seu desenvolvimento (suas principais 

referências, como Georges Gusdorf e Jean Piaget), além da sua conceituação e de todo o debate envolvendo a sua 

gestação. Nesse sentido, não iremos nos deter sobre os empecilhos e as resistências encontradas pelos autores que 

se aventuraram, na década de 1970, em debater essa temática aqui no Brasil, ao sentirem a necessidade de 

discutirem sobre a fragmentação do conhecimento dentro das disciplinas, influenciada pelo modelo positivista de 

visão da ciência. Tentaremos apenas trazer certos aspectos das colocações de Bachelard a respeito da 

especialização dos discursos científicos como sinônimo de desenvolvimento e não de fragmentação dos saberes 

científicos, associando a especialização das disciplinas escolares e a fragmentação do seu ensino (sempre tomando 

cuidado com a questão da interdisciplinaridade na ciência e a interdisciplinaridade escolar) e como ela pode 

contribuir para que possamos entender a organização do conhecimento por disciplinas como necessário, mas 

também buscando a complementaridade entre cada discurso, conscientes de que cada disciplina científica, que 

compõe o currículo escolar, dispõe de um visão do mundo. O leitor poderá se aprofundar sobre as discussões 
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claro o objetivo da interdisciplinaridade, que é propor uma inter-relação entre as diversas áreas 

do saber, cada uma à sua maneira própria de organizar-se, porém sem “soberania 

epistemológica”. 

Entender de fato que a ciência se organiza em campos distintos (racionais) do saber é 

compreender que o mais importante de tudo isso é reconhecer que são essas organizações 

racionais do saber que estão em jogo (TERNES, 2008). Assim, se impõe, segundo Ternes, uma 

discussão da própria disciplina, das organizações racionais do saber e a “possibilidade mesma 

do pensamento”, isto é, Bachelard defende um racionalismo regionalizado, mas que não se 

coloca na posição de “última instância” do saber, ou seja, é uma região do saber que tem suas 

particularidades e um modo próprio de pensar e organizar-se, porém nutre certa consciência de 

limite e necessidade de dialogar com outros campos do conhecimento. O que está em jogo são 

essas novas bases da ciência, ou seja, o novo, o desconhecido, novas bases e mesmo a ausência 

delas (TERNES, 2008). Isto é, o caráter do desenvolvimento da ciência contemporânea em seus 

domínios regionais do saber, o que acaba influenciando também a organização das disciplinas 

no currículo escolar, e merecendo atenção sobre questões que envolvem a relação entre as 

disciplinas e os seus campos de conhecimento. 

Precisamos tomar cuidado em pensar que a interdisciplinaridade seja uma proposta 

arrebatadora, suprimindo a fragmentação do conhecimento. Ela envolve, sobretudo, a discussão 

do problema próprio de cada disciplina, dos seus objetivos; dos seus métodos; da sua 

organização racional como campo do saber distinto epistemologicamente, mas idênticos com o 

mesmo objetivo que é dialogar a respeito das diferenças que cada área comporta, pois são 

diferentes porque procuram construir o conhecimento do mundo em áreas distintas, porém 

podem fazer parte todas elas da formação do homem. 

Não estamos, por outro lado, querendo fundamentar uma proposta prática no sentido 

metodológico da interdisciplinaridade a partir do nosso referencial epistemológico. 

Desconsideramos qualquer tentativa nesse sentido. Nossa intenção é tão somente levantar e 

refletir sobre questões que há muito tempo ocupam espaço nas discussões acerca da 

fragmentação do saber imposta pelas especializações das disciplinas científicas. Assim, cada 

ciência é uma organização racional do saber, dispondo de uma forma própria de pensamento, 

objetivos e métodos. Cada uma à sua maneira contribui para a formação dos sujeitos no domínio 

escolar, uma vez que o seu currículo se organiza por disciplinas. Este famoso 

                                                 
acerca das proposituras terminológicas e conceituais da interdisciplinaridade nos estudos de Fazenda (2011) e 

Japiassú (1976b), por exemplo, já que não é nosso objetivo entrar nessas questões que já estão desenhadas na 

literatura. 
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endisciplinamento, que muitos vinculam a essa organização por disciplinas, realmente só terá 

efeito sem essas mínimas noções sobre a organização do conhecimento científico de cada área, 

além da falta de o currículo se engajar na propositura de um relacionamento e trabalho 

complementar entre as áreas. 

Assim, podemos destacar que as discussões sobre a interdisciplinaridade refletem 

basicamente a preocupação com essa visão fragmentada no processo tanto de produção como 

da socialização do conhecimento (THIESEN, 2008). Deste modo, o que caracteriza por um 

lado a interdisciplinaridade é essa inconformidade com a situação desse estado fragmentário e 

desconectado do conhecimento que essa compartimentação do saber em disciplinas que o 

conhecimento acumulado das ciências40 insere no currículo escolar, provocando uma ação 

dissociada entre teoria e prática.  

Como fazer com que as disciplinas promovam não o recorte da realidade, mas a 

compreensão da complexidade que advém da sua totalidade é o desafio da educação na 

contemporaneidade. O ensino por disciplinas remonta, então, ao desejo de objetivar a coisa 

conhecida, e de que o sujeito cognoscente preferiu ver a realidade dissociada dele próprio e até 

mesmo do seu próprio modo de enxergá-la (LÜCK, 1994). No ensino, 

 

essa disjunção se expressa pela preocupação em esquematizar conteúdos produzidos 

de maneira divorciada da realidade e até mesmo da investigação científica que produz 

o conhecimento. Evidencia-se em seu contexto uma despreocupação por estabelecer 

relação entre ideias e realidade, educador e educando, teoria e ação, promovendo-se 

assim a despersonalização do processo pedagógico (LÜCK, 1994, p. 30). 

 

Esse incômodo conteúdo divorciado da realidade é parte do recorte desse conhecimento 

por parcelas que acaba refletindo no aprendizado dos estudantes de forma fracionária do 

conhecimento, pois reduz o ensino a uma apresentação esquemática à luz apenas de um 

componente disciplinar, incidindo numa apreensão do conhecimento como se fosse um 

“mosaico” que mistura as “tesselas” de cada saber, inviabilizando a compreensão do mundo 

como um conjunto complexo de saberes que compõe uma totalidade superior quando é 

apresentado apenas por um recorte disciplinar, sem relação com as demais disciplinas. A partir 

disso, Lück (1994) diz que a formação sociocultural humana acaba sendo prejudicada, 

                                                 
40

 Nota-se que, como destacamos, a especialização na ciência foi algo que se deu de forma intrínseca do seu 

desenvolver. Existem partidários tanto da defesa de uma interdisciplinaridade dentro da própria ciência como 

existem os partidários de que o saber científico deve mesmo fragmentar-se para avançar sem preocupar-se em se 

relacionar. Isso, contudo, tem reflexos na educação, pois a organização do currículo escolar passou a dispor-se em 

torno de disciplinas que caminharam, mais ou menos, para uma dissociação entre as áreas, gerando esse sentimento 

de fragmentação do conhecimento, justificando a busca por uma educação que comporte uma visão mais de 

conjunto, na qual os saberes trabalhem juntos e não separados. É, aí, onde se coloca o trabalho da 

interdisciplinaridade. 
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desenvolvendo uma formação alienante e irresponsável do homem perante a si próprio, à 

realidade social que ele constrói e a sua própria realidade natural que perturba.  

Compreendemos que não se trata de desvalorizar o ensino por disciplinas ou do 

conhecimento que advém de sua produção (LÜCK, 1994). Segundo Lück, trata-se de ver as 

disciplinas como produto do desenvolvimento histórico e, portanto, em constante 

transformação. Segundo a autora, também é preciso perceber que as disciplinas são também 

influenciadas por forças exteriores, como as ideologias políticas, as condições econômicas, os 

valores culturais, para que, assim, possamos reavaliar como elas vêm sendo produzidas e 

mantidas, de modo a nos possibilitar a superação da visão dicotômica que orienta o seu 

desenvolvimento. 

Assim, a decomposição dos problemas em partes menores, a fixidez no objeto próprio 

de análise que recorta os fenômenos e o olhar do problema voltado exclusivamente por meio 

da sua análise individual não favorecem a construção de uma visão contextual quando 

trabalhados separadamente. Trata-se de considerar os objetos específicos trabalhados por cada 

disciplina que fazem parte da formação do aluno, ou seja, as suas organizações regionais, como 

destaca Bachelard (1977), propondo, como valor cultural, um trabalho desenvolvido nas escolas 

mais voltado ao campo do interdisciplinar, mas sem negar as especificidades de cada disciplina. 

Necessita-se da compreensão de que o conhecimento que cada disciplina produz é parte 

de um conjunto inacabado e multidimensional (LÜCK, 1994). A interdisciplinaridade escolar 

constitui-se, portanto, em um esforço de reflexão a respeito de como o conhecimento oriundo 

de cada campo da ciência é tratado no campo da educação e do ensino, buscando o 

encaminhamento de soluções, visando contribuir com tais questões (LÜCK, 1994), e também 

como forma de se buscar a complementaridade dos saberes especializados, com o fito de dar 

maior significado a esses conhecimentos que fazem parte do universo escolar. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade, de acordo com Lück (1994, p. 67-68), constitui-se em uma elaboração do 

conhecimento em um processo interminavelmente contínuo, de forma a orientar-se por uma 

abertura crítica e aberta perante à realidade, intencionando apreendê-la e apreender-se nela, 

almejando menos descrevê-la e mais vivê-la em sua plenitude. 

Bachelard destaca o valor da construção do conhecimento científico em seu aspecto 

contínuo e por sucessivas aproximações, em que a ciência, como uma pedagogia permanente, 

vai se constituindo por reformas sucessivas em suas bases. As disciplinas científicas, que 

compõem o currículo escolar, estão, também, permanentemente, sendo atualizadas por essas 

mudanças, implicando uma renovação constante do conhecimento que se ensina.  
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A interdisciplinaridade, operando a partir do trabalho conjunto entre as regiões distintas 

do saber, entende que se deve pensar em conformidade com uma ciência que opera por meio 

de intervenções sobre a realidade; ela não parte de um lugar seguro, e nem tem a pretensão de 

chegar a esse lugar (SILVA, 2007). O homem intervém nessa realidade e, segundo Bachelard, 

a ciência jamais atingirá um conhecimento total e seguro da realidade. O conhecimento 

produzido pela ciência, nesse sentido, será sempre aproximado e provisório. A partir disso, o 

conhecimento estará em estado permanente de formação/transformação, abstendo-se de buscar 

uma unidade absoluta que reponha ou reúna todo o patamar de conhecimentos historicamente 

produzidos sob uma análise unívoca do mundo. A educação, na escola, deve possibilitar esse 

entendimento, conduzindo o pensamento do estudante num (re) pensar constante sobre essa 

dinâmica e, sobretudo, de fazê-lo questionador acerca do conhecimento científico que lhes é 

“ensinado” por meio de uma vigilância epistemológica permanentemente ativa. Isso se dá pelas 

contribuições de todas as disciplinas que fazem parte da formação dos estudantes, todavia sem 

“soberania epistemológica”. 

Desse modo, precisa ser levada em conta a interação dos professores com os alunos, 

pois aqueles intermediarão com estes a “(re) elaboração do conhecimento como um processo 

pedagógico dinâmico, aberto e interativo” (LÜCK, 1994, p. 15). A complexidade e a 

imprevisibilidade da realidade, presente e futura, se mostram a cada dia mais presentes, 

necessitando de “um novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica. 

O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez mais polivalente para enfrentar 

uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos [...]” (SANTOMÉ, 1998, p. 45). 

A partir de Bachelard, depreendemos a necessidade de cooperação que deve existir entre 

as diversas áreas científicas. Apesar de algumas serem altamente especializadas (característica 

e necessidade da ciência contemporânea), até mesmo dentro de seu próprio arcabouço 

epistemológico, cada uma necessita do racionalismo integral que una as diversas produções 

especializadas por meio do diálogo que os sujeitos daquela cidadela devem empregar em suas 

práticas científicas. A comunicação para ambos é o possibilitador e o fio condutor para que haja 

a afirmação social daquele saber, isto é, comunicar para fazer o outro ouvir e, assim, discutir a 

validade deste conhecimento. O diálogo que a interdisciplinaridade propõe como uma proposta 

de abertura e de transigência ao olhar do outro não significa uma resolução mística destes 

modelos fragmentados de conhecimento, mas uma postura engajada na luta contra esse modo 

que não enxerga a complexidade do conhecimento. 

É por isso que a função social deve ser ressaltada e não diminuída, pois pensar como 

diminuir os efeitos da fragmentação, a comunicação entre os sujeitos que pensam a ciência é 
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indispensável na busca pela integração dos vários setores de estudo. O trabalho interdisciplinar 

é, então, um trabalho conjunto, compartilhado. A escola, por conseguinte, é uma instituição 

social com objetivos explícitos, constituída por indivíduos mediados por relações e teias sociais. 

Não impetramos a possibilidade de um ensino isolado em cada disciplina, em que cada 

professor fala simplesmente aos alunos o know-how de sua área de estudo, sem relacionar com 

os demais setores disciplinares que compõem a formação destes estudantes, contribuindo em 

contrapartida para uma formação desarticulada com uma proposta que articule uma visão de 

conjunto.  

Portanto, um currículo por disciplinas que não comporta a interação entre seus 

discursos acaba provocando a formação de estudantes desinteressados pelo estudo das ciências 

(SANTOMÉ, 1998) e de um ensino pouco estimulante na arte da pesquisa e do saber, já que 

eles não conseguem perpetrar uma visão de conjunto neste ensino por “mosaico”. Os estudantes 

não conseguem ver um sentido nas “tesselas” do mosaico porque cada conhecimento se 

restringe a si mesmo. É por isso que a escola precisa ser uma instituição comprometida a ponto 

de provocar nos seus interlocutores novas posturas sempre inquietas, a ponto de provocar o 

interesse de avivar-se e de irem ao encontro do discurso dos seus pares. O olhar do outro é 

sempre ressignificador, já que nos possibilita uma maior facilidade na detecção dos obstáculos 

epistemológicos que se interpõem no processo de conhecer, sendo dificultado quando apenas 

um olhar solitário percorre esse caminho. Conhecemos sempre contra um conhecimento 

anterior, como diz Bachelard, e, também, conhecemos sempre junto com o outro, seja no 

processo de interlocução ou de mediação do conhecimento. 

Assim, concordamos que a interdisciplinaridade reivindica para uns a busca de corrigir 

os problemas impostos pela fragmentação; para alguns, ela surge como uma necessidade de 

reunificação do saber; já, para outros, ela é considerada uma prática pedagógica (TRINDADE, 

2008). Apesar de ela se colocar dentro de toda essa discussão acerca da fragmentação do 

conhecimento, tal como discutimos até o momento, sua resposta a uma possível volta à 

unificação do saber é bastante utópica, uma vez que o patamar de conhecimento que chegamos 

atualmente é enorme. Muito embora isso seria um objetivo a perseguir na acepção de exercitar 

a busca da universalização do saber no sentido integrante de todo esses conhecimentos, 

buscando perseguir uma visão mais global do mundo. Sobre ela ser quem busca a correção dos 

problemas impostos pela fragmentação, concordaremos em parte, pois ela não deve enxergar a 

fragmentação do conhecimento e a especialização dos discursos científicos como algo ruim, 

mas como uma necessidade do seu desenvolvimento. Todavia, com o (re)conhecimento de que 

os domínios regionalizados de cada campo erudito devem caminhar com a consciência de limite 
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e perquirindo a comunicação com os demais domínios, com o intuito de não perder a noção da 

complexidade do conhecimento, entendemos a prática docente intercalada por um sentido 

pedagógico no qual esse agir será sempre reflexivo, ético e intencional, e a prática docente, sem 

a perspectiva do pedagógico, se concentrará em um agir mecânico e que desconsidera a 

construção do humano (FRANCO, 2016). De acordo com Franco, a prática docente, 

pedagogicamente fundamentada, é aquela em que há a mediação do humano e não a sua 

submissão a artefatos técnicos previamente construídos. Além disso, uma prática docente, 

pedagogicamente fundamentada, seria aquela em que seu agir se concentra em torno de 

intencionalidades, em que o sentido da práxis é o que motiva o agir docente, pois 

constantemente busca incorporar a reflexão contínua e coletiva, assegurando a construção de 

práticas que garantam que essas intencionalidades propostas possam ser concretizadas e 

disponibilizadas a todos (FRANCO, 2016). Segundo a autora, a prática pedagógica com o 

sentido de práxis se configurará sempre como uma ação consciente e participativa, pois emerge 

da multidimensionalidade que cerca o ato educativo. 

Trabalhar de forma interdisciplinar, incorporando todo um conjunto de ações 

conscientes em sua práxis, é entender que o diálogo e o engajamento são questões 

epistemológicas, pois envolvem a visão docente sobre a sua respectiva área de conhecimento e 

a consciência dos limites e abrangência do conhecimento desta respectiva área, além da 

necessidade de manter a comunicação com os outros discursos conforme a necessidade de não 

perder uma visão de conjunto. São questões pedagógicas enquanto o engajar de uma prática 

docente fundamentada em que o sentido do agir perpassa um sentido de práxis, isto é, um agir 

intencional cujos objetivos são claramente postos em ação e conscientemente trabalhado em 

torno destes objetivos, buscando, nessa prática pedagógica, o conhecimento de um trabalho 

voltado para uma educação que reforce a formação do humano com uma visão mais de 

conjunto, integral, condizente com um conhecimento alinhado à complexidade que subjaz à 

totalidade do mundo e, portanto, requerendo uma prática pedagógica interdisciplinar enquanto 

prática intencional, consciente e reflexiva.. 

Se, na produção propriamente erudita do interior de uma ciência, os diversos 

racionalismos regionais devem, a posteriori, ser colocados sob a dialética do racionalismo 

integrante, isto é, perpassando por um trabalho entre os sujeitos da cité no intuito de dialogar e 

propor as sínteses possíveis dos seus achados. Na prática educativa, o trabalho social dos 

professores, em busca de parcerias no tratamento epistêmico dos saberes competentes em cada 

uma das suas áreas, é o requisito para se chegar a uma formação mais aproximativa da 
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complexidade que ladeia cada regionalidade do saber que, por sua vez, faz parte da formação 

dos alunos. 

Daí, se as “práticas pedagógicas são práticas que se realizam para 

organizar/potencializar/interpretar as intencionalidades de um projeto educativo” (FRANCO, 

2016, p. 537), e, se compreendermos que esse projeto educativo perpassa a ideia de uma 

educação voltada a pressupostos de uma formação integral do ser humano, ou seja, que 

incorporem os pressupostos interdisciplinares do reconhecimento da fragmentação do 

conhecimento e busquem a consecução de objetivos educacionais mais alinhados a perspectivas 

de uma visão complexa do conhecimento, somente, a partir dessas práticas pedagógicas, que 

são exercidas com o intuito de concretizar os processos pedagógicos, é que podemos pensar na 

interdisciplinaridade enquanto fomentadora dessa visão de conhecimento. Assim, “as práticas 

pedagógicas realizam-se como sustentáculos à prática docente, num diálogo contínuo entre os 

sujeitos e suas circunstâncias, e não como armaduras à prática, que fariam com que esta 

perdesse sua capacidade de construção de sujeitos” (FRANCO, 2016, p. 538).  

É a partir da prática pedagógica, intencional, reflexiva, ativa, planejada, com finalidades 

bem definidas, envolvimento e engajamento de cada professor, que a interdisciplinaridade 

poderá se organizar, caracterizando-se, também, como uma vigilância crítica e inquieta de cada 

envolvido com o projeto educativo que vise uma formação mais alinhada à complexidade do 

conhecimento. 

Com efeito, a interdisciplinaridade deve reconhecer o racionalismo presente em torno 

de cada epistemologia das disciplinas, um racionalismo, porém, regionalizado. Essa deve partir 

das próprias disciplinas, dos seus métodos, objetos, procedimentos e, após isso, procurar a 

comunicação com as outras áreas conscientes dos seus limites e necessidade da 

complementaridade do discurso do outro. Afirmá-las em meio ao que Bachelard propôs, isto é, 

a existência de organizações racionais do saber na ciência que não se põe mais dúvida. Assim 

como o racionalismo integrante de Bachelard deve reunir dialeticamente a especialização das 

regionalidades, a interdisciplinaridade também pode buscar esse mesmo objetivo, pois ambos 

entendem a necessidade das regionalidades para o desenvolvimento do conhecimento, ou seja, 

existem organizações regionais do saber, o que deve ser feito é estabelecer estratégias como o 

trabalho complementar entre as áreas para que essa comunicação entre elas possa gerar o 

mínimo possível de coerência com a realidade e de um conhecimento mais integrado com a 

complexidade do conhecimento hoje. Espírito dialógico e engajado são as duas ferramentas 

principais nessa luta. 
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Resumindo, compreendemos que a interdisciplinaridade está diretamente relacionada 

ao conceito de disciplina e a interpenetração de seus conhecimentos ocorre de forma que não 

haja a destruição básica às ciências conferidos (FAZENDA, 2008), pois, segundo Fazenda 

(2008), não se pode ignorar também a evolução do conhecimento que se deu e nem a sua 

história. Concordamos com esta posição, pois entendemos que ela foi muito bem desenvolvida 

pela epistemologia bachelardiana, a posição de que existem distintas regiões racionais do saber, 

cada uma dispondo de um modo próprio para adquirir e produzir conhecimento, e estando, 

portanto, capaz de interpretar o mundo à sua maneira. Querer diluir as disciplinas para fazer 

delas um corpo só de conhecimentos, sem fazer a devida distinção epistemológica de cada 

campo é desfazer a malha de construção racional que compõe o interior de uma disciplina e de 

cada área do saber de uma determinada ciência.  

Assim, a interdisciplinaridade tem muito a acrescentar neste aspecto, pois não visa diluir 

as disciplinas na qual todas seriam uma só, mas reconhece as distintas regiões racionais do 

saber com as singularidades que cada uma carrega, porém, consciente da importância que se 

deve ter para manter os campos do saber o mais próximo possível, dialogando com outras áreas, 

buscando expandir suas fronteiras, sem perder sua autonomia epistemológica nem 

metodológica. É o ponto de aproximação e, principalmente, de equilíbrio que a discussão dos 

racionalismos regionais/integrante proposto pela epistemologia de Bachelard nutre com os 

discursos sobre a interdisciplinaridade. Pois, é preciso frisar, mais uma vez, que 

desconsideramos qualquer tentativa de associar a propositura bachelardiana dos racionalismos 

regionais a qualquer esquema prático, deslocado totalmente do real sentido aqui proposto, que 

é refletir e destacar a importância da existência de campos do saber distintos que se 

especializam como necessidade de seu desenvolvimento, mas que cada área deve nutrir o 

diálogo entre seus campos específicos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nessa parte final do trabalho, retomamos os principais aspectos discutidos em cada 

capítulo a partir do objetivo inicialmente proposto. Finalizamos, portanto, com as conclusões 

as quais a realização deste estudo nos proporcionou. 

O nosso objetivo geral era investigar contribuições da epistemologia de Gaston 

Bachelard para o campo da educação, destacando a ideia de uma pedagogia científica no ensino 

como fundamento para o desenvolvimento e a formação de um novo espírito científico. Para 

isso, elencamos alguns objetivos específicos que nos serviriam de base para tentar nos 

aproximar do objetivo geral. Os objetivos específicos compreendiam: 1) situar o pensamento 

de Gaston Bachelard dentro do contexto acadêmico-filosófico-cultural francês; 2) investigar os 

principais conceitos da epistemologia de Gaston Bachelard; 3) analisar contribuições do 

pensamento bachelardiano para o campo da educação, e clarear o porquê da necessidade de 

uma pedagogia nova no ensino defendida pelo autor. 

Tentamos perseguir os dois primeiros objetivos específicos no capítulo 1. No que 

concerne ao primeiro, nosso intuito foi o de dar ao leitor uma primeira aproximação/visão de 

quem foi o filósofo Bachelard dentro do contexto histórico-filosófico vivenciado pelo autor, 

uma vez que Bachelard dialogou com as filosofias e também com os filósofos do seu tempo, 

contribuindo para o desenvolvimento da linha mestra do seu pensamento. Sua filosofia do não 

nasce aí, pois é percebendo uma “filosofia desatenta” com as importantes transformações que 

a ciência estava passando que ele irá criticar a sua imobilidade, destacando a necessidade de 

uma nova filosofia científica para essa nova ciência, a saber uma “filosofia do não”. Destarte, 

acreditamos ter atingido este primeiro objetivo de clarear o caminho percorrido inicialmente 

pelo filósofo, destacando os momentos de rupturas e descontinuidades. 

Em relação ao nosso segundo objetivo específico, porém, é importante destacarmos 

alguns aspectos mais pontuais. A sua filosofia é adepta de um “racionalismo aplicado”, pois 

Bachelard difere das perspectivas filosóficas da época por defender a superação da dualidade 

razão-experiência, propondo o diálogo entre essas filosofias. Para o filósofo, o pensamento 

científico é essencialmente realizante e, por isso, a ciência contemporânea passou a exigir uma 

filosofia de dois polos. O racionalismo e o realismo trocam, agora, sem fim seus conselhos, 

como afirma Bachelard. Partindo essencialmente da Física e da Química, o filósofo do não 

entende a mudança espiritual causada pelas teorias que, para ele, formam um “novo espírito 

científico”. A Física do “infinitamente pequeno”, por exemplo, é, para Bachelard, a prova de 
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que a ciência contemporânea rompeu decisivamente com a linguagem do cotidiano, provocando 

uma verdadeira ruptura com os princípios realistas. A microfísica reportou à ciência um novo 

mundo que só tem sentido dentro de um programa de experiências comandadas, agora, por uma 

organização racional. 

A coisa em si já não pode mais ser designada como nossa coisa. Ela é, dentro da física 

infinitesimal, um produto da mente humana. Ela é resultado de um projeto. Como destacamos, 

a realidade da ciência física contemporânea impôs uma nova forma de agir sobre os fenômenos, 

que não são mais dados imóveis. Agora, no real da microfísica “é preciso reduzir o que não se 

vê àquilo que não se vê, passando pela experiência visível”, o que mudou definitivamente a 

perspectiva epistemológica: a verdadeira fenomenologia científica passou, então, 

essencialmente para uma fenomenotécnica. Em vez de uma “lógica de fenômenos”, Bachelard 

defende a existência de uma “fábrica de fenômenos”, em que essa fenomenologia de primeiro 

contato foi substituída pela fenomenotécnica. A noção de objeto dado passou para a de objeto 

construído. 

Dentro desse contexto imposto pela ciência, agora cada vez mais abstrata, Bachelard 

também destacou que a ciência passou a desenvolver-se em “racionalismos regionais”, isto é, 

passou a se especializar em domínios cada vez mais específicos. De acordo com o filósofo, isso 

incidiu a fazer parte da ciência como um acontecimento natural, devido à própria natureza do 

conhecimento científico, que se caracteriza por constantemente transgredir os seus domínios de 

base. Bachelard se colocou num ponto em que pode ser alvo de críticas vinda de todos os lados, 

tanto dos adeptos de um racionalismo apaixonado pela total unidade, como ele próprio afirma, 

ou mesmo dos partidários da epistemologia contemporânea, que se esforçou para fundamentar 

a ciência e para encontrar o fundamento de toda ciência. Mas ele insiste no valor atual dessas 

questões ao defender que a ciência se organiza a partir do desenvolvimento de cada região 

racional do saber, propondo que um “racionalismo integrante” vem revestir a posteriori os 

diversos racionalismos regionais, expandidos e especializados, com o intuito de não perder a 

coerência dentro de cada campo do saber, ou mesmo com os demais setores da ciência. Ele 

defende, apesar de entender a necessidade das especializações, a existência de uma 

“consciência de limite” entre cada região da ciência, e propõe que o diálogo entre eles deve 

sempre ser priorizado pelo debate entre esses campos. Para Bachelard, as especializações são 

necessárias para que ocorra o desenvolvimento do conhecimento científico, mas que isso não 

significa fragmentação do saber, senão que, pelo diálogo e aproximação entre elas, busque-se 

o complemento efetivo de uma regionalidade e de outra. 
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Discutimos também os conceitos de obstáculo e de perfil epistemológico. Os obstáculos 

fazem parte ato de conhecer, já que eles são intrínsecos desse processo. Portanto, Bachelard diz 

que é em termos de obstáculos que devemos colocar o problema do conhecimento científico, 

ressaltando a importância de uma psicanálise do conhecimento objetivo com o fito de afastar 

esses entraves no processo de aquisição do conhecimento. O autor, fazendo uso da história da 

ciência como laboratório epistemológico, faz uma exaustiva análise da ciência vida dos séculos 

anteriores, destacando a presença de inúmeros obstáculos que necessitaram passar por uma 

lenta e difícil psicanálise. O que torna interessante a análise do conceito de obstáculo 

epistemológico no pensamento de Bachelard é o fato dele destacar que eles podem ser 

estudados tanto no decurso do desenvolvimento histórico do pensamento científico como 

também na prática da educação, sempre defendendo que devemos nos manter vigilantes quanto 

à incidência desses obstáculos, já que eles nunca são superados definitivamente. Destacamos 

nossa compreensão acerca da função dos obstáculos que estão associados aos erros no processo 

de aquisição do saber: por um lado, eles funcionam como impossibilitadores do ato de conhecer 

um fenômeno mais crítico, se forem descurados nesse processo; por outro, eles funcionam como 

os possibilitadores, pois, a partir de uma imprescindível vigilância epistemológica permanente 

contra esses entraves no pensamento, busca romper e superar (nunca definitivamente) esses 

retardos ao acesso de um conhecimento mais elaborado.  

Já o conceito de perfil epistemológico também tem grande valor, não só dentro do 

pensamento bachelardiano como também tem grande aplicação educacional, uma vez que o 

perfil guarda as marcas que uma cultura teve que superar. Bachelard destaca que a evolução 

filosófica de determinado conhecimento científico particular é um movimento que atravessa 

determinadas perspectivas filosóficas que vão desde o animismo até o surracionalismo. Na 

evolução histórica de determinado conceito, precisamos levar em conta na nossa análise a 

influência de todas essas escolas filosóficas, mas, segundo o autor, precisamos ter em mente 

que os diversos conceitos científicos nunca atingem o mesmo estádio de maturação, 

necessitando de uma análise polifilosófica desses conceitos. 

Também foi destacado a importância dada por Bachelard acerca do trabalho social entre 

os “trabalhadores da prova”, ou seja, para Bachelard, o conhecimento científico é algo 

produzido socialmente. Não se faz ciência na individualidade. Para a garantia da objetividade, 

é preciso que ela seja sempre funda no comportamento do outro, é o olho do outro que faz ver 

a forma abstrata do fenômeno objetivo. E como o autor dá importância fundamental aos erros 

no processo de conhecer, deixando de ser algo negativo e passando a ter positividade para a 
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aquisição do conhecimento, será, no fundo, no social que a psicanálise e a retificação desses 

erros poderá vir a se tornar possível. Isso tem valor tanto no terreno científico, como educativo. 

E o que dizer da sua filosofia do não? Acreditamos que já está claro que ela não é uma 

filosofia da exclusão ou da negação. Ela não caracteriza um negativismo, já que não nega e nem 

condena uma teoria anterior, não obstante, caracteriza uma reorganização do saber em uma base 

mais alargada. Ela é, pois, a filosofia da expansão, que amplia os quadros do saber. 

Ainda no primeiro capítulo pontuamos alguns aspectos referentes à vertente noturna do 

pensamento de Bachelard. Apesar de haver uma discussão sobre um possível antagonismo 

dentro do seu pensamento, acreditamos que as duas vertentes da sua obra são mesmo “dois 

contrários” bem feitos. Podemos perceber, pelo menos, um fio condutor no pensamento do 

filósofo-poeta que percorre os caminhos da razão e da imaginação, entendendo que não é só de 

conceitos que vive o homem. Entendemos, a partir das duas vertentes do seu pensamento, que 

uma “androginia” completa da alma se completa pelos caminhos das artes e da ciência, que 

juntos são caminhos de “sobre-humanidade”, e que é preciso dar vida ao “homem das vinte e 

quatro horas”, segundo o filósofo-poeta. 

Acreditamos ter atingido nosso segundo objetivo específico, discutindo os principais 

conceitos referentes à epistemologia de Gaston Bachelard, que foram carreados para compor a 

discussão do segundo capítulo. Esperamos ter dado minimamente um “panorama geral” sobre 

os principais conceitos presentes em seu pensamento. 

No segundo capítulo, tivemos o desígnio de discutir a Pedagogia inerente da 

epistemologia de Gaston Bachelard. Acompanhando Martins (2004, p. 30), partimos do 

seguinte pressuposto e interpretação: “o projeto epistemológico de Bachelard não se encontra 

desvinculado de um ‘projeto pedagógico’”, mas entendemos que a pedagogia científica à qual 

o autor defende está intimamente relacionada com a sua filosofia científica a partir dos 

conceitos que compõem a seara do seu pensamento. Para resumir, foi sobre o “fundo 

pedagógico” do pensamento bachelardiano que nos detivemos, já que a vertente pedagógica do 

seu pensamento se nutre da sua epistemologia que sempre defendeu uma pedagogia nova para 

uma ciência também nova, que, até então, chegava com “um mundo desconhecido”. 

Inicialmente, buscamos pontuar que Bachelard prefere o termo formação à educação, 

por compreender que esta última carrega consigo uma bagagem cultural de entender a 

construção do conhecimento como repasse e transmissão. Já o termo formação, para o filósofo-

poeta, tem um sentido mais amplo, a saber, uma formação que extrapola os redutos escolares, 

isto é, uma formação permanente. Este era a maior utopia pedagógica de Bachelard, almejar 

uma formação permanente ao longo da vida. E isso se dá pelo complemente efetivo das duas 
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vertentes do autor – a científica e a poética – pois, como observamos, Bachelard deixa 

transparecer a ideia de que a educação deve proporcionar a vivência do real e do irreal para uma 

formação mais completa, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do sujeito. Vimos 

também que a aprendizagem acontece não pela soma de um conhecimento a outro, mas se dá 

sempre contra um saber anterior, por meio da retificação dos erros e da superação dos 

obstáculos epistemológicos. Para Bachelard, o processo de construção do conhecimento é algo 

próprio do sujeito, e se dá pelo processo de desarticular o próprio pensamento por meio de uma 

necessária e constante busca de novos conhecimentos que vêm para tornar o sujeito, uma vez 

mais, desenganado. Portanto, a formação do sujeito é uma via que percorre um processo 

ininterrupto, é constante. Ocorre por meio de renúncias, retificação dos erros, superação dos 

obstáculos, desilusão com aquilo que julgávamos conhecer. 

Assim, o processo pedagógico é fundamental para Bachelard, pois é lá que ocorre a 

relação de intersubjetividade do ensino entre professor e aluno. Ao defender um racionalismo 

docente-ensinado no qual ocorre a aplicação de um espírito a outro, no caso o espírito crítico 

(docente) ao espírito em estudo (aluno), o professor é quem deverá ajudar o aluno a descobrir 

que ele pode conhecer e descobrir novos saberes. O professor deve zelar pela aprendizagem do 

aluno, estando sempre vigilante aos obstáculos epistemológicos. A Pedagogia deve, segundo 

Bachelard, dizer não a um ensino que apresente apenas os resultados da ciência. O ensino deve 

propiciar ao aluno não só o resultado que um conceito, por exemplo, atualmente se encontra, 

mas seria mais rico se fosse observado o processo de desenvolvimento histórico e 

epistemológico de dada noção, isto é, ver-se-ia, paulatinamente, como a ciência trabalha 

retificando ideias, conceitos, modos de agir e de pensar sobre o mundo, e que não produz 

verdades inquestionáveis, não obstante, procura se aproximar delas. 

Destacamos o fato de Bachelard ser um autor mais “procurado” por pesquisadores da 

área do ensino de ciências, por isso dedicamos uma seção para analisar brevemente quais 

conceitos são mais trabalhados dentro desta área, especificamente. Nos detivemos nos 

conceitos de obstáculo epistemológico; perfil epistemológico; a importância do erro no 

processo educacional e da história da ciência no ensino de ciências. Pudemos perceber que a 

sua epistemologia tem orientado trabalhos em variadas perspectivas dentro da área, muito 

embora ainda restritos aos dois conceitos principais do seu pensamento, ou seja, os conceitos 

de obstáculo e de perfil epistemológico. Acreditamos que a própria questão da história da 

ciência no ensino pode ser mais explorada a partir da sua vertente, pois, partindo do pressuposto 

que discutimos o fato de Bachelard ser contrário a um ensino que se resume em apresentar 

apenas resultados, a história da ciência fez parte não somente das análises filosóficas e 
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epistemológicas do autor, mas, na sua defesa, de ensinar a partir das descobertas, indo do 

psicologismo ao não-psicologismo e fazendo o aluno entender o processo de construção 

racional de uma noção. Acreditamos que a história da ciência no ensino fez parte também da 

metodologia de Bachelard como professor. 

Por último, analisamos a possível relação entre a discussão feita por Bachelard acerca 

dos racionalismos regionais e os discursos sobre a interdisciplinaridade escolar. Desde o início, 

foi uma tentativa de relação demasiado difícil de estabelecer, visto que Bachelard não se 

reportou em momento algum acerca da interdisciplinaridade no campo da educação. Porém, 

entendemos que isso não nos impedia de tentar construir algumas “pontes” entre os 

racionalismos que, a grosso modo, são as organizações dentro de cada área da ciência, que se 

dão a partir das especializações. No entanto, Bachelard defende que deve haver constantemente 

um diálogo e um trabalho conjunto entre essas regiões da ciência, o que competiria ao 

racionalismo integrante instituído, a posteriori, depois que os diversos racionalismos regionais 

estivessem se expandido. Isso seria uma forma de interdisciplinaridade que Bachelard defendia 

dentro da ciência. Entendemos também que é a partir daí que a própria região maior de cada 

área (racionalismo geral) poderá dialogar também com outros campos do saber, por exemplo, 

os racionalismos da Física (que é um racionalismo geral) poderão dialogar com os 

racionalismos da Química, mas esse diálogo entre as áreas deverá ser proposto por elas mesmas, 

isto é, por seus trabalhadores. Deve haver a consciência de limite entre cada campo do saber, 

que deverá buscar a contribuição de outras áreas compreendendo que não se constrói 

conhecimento do nada, nem sozinho. Nesse sentido, impera na visão bachelardiana a 

necessidade de um trabalho social na ciência a todo momento. 

A opção pela interdisciplinaridade se resume pelo fato de entendermos que a forma 

como ela lida epistemologicamente com cada disciplina se aproxima um pouco mais da 

perspectiva bachelardiana, isto é, a interdisciplinaridade estando diretamente relacionada ao 

conceito de disciplina não visa diluir o conhecimento do interior de cada uma delas, não 

desconsiderando, portanto, a malha de construção racional que caracteriza cada setor da ciência 

e de cada disciplina. Ela entende, desse modo, a importância de compreender que existe uma 

distinção entre as diferentes regiões racionais do saber que têm características próprias e formas 

de se organizarem. Todavia, com essa perspectiva de “preservação” do campo epistemológico 

advindo de cada área do saber, não havendo a destruição básica dos conhecimentos que cada 

ciência produz em seu interior, a interdisciplinaridade é consciente da importância de manter 

as áreas o mais próximo possível, pois entende que uma só disciplina não é capaz de dar a visão 

mais integral da totalidade complexa do mundo. Resumindo,  a interdisciplinaridade entende 
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que é preciso buscar expandir as fronteiras de cada disciplina com o intuito de construir novos 

conhecimentos sem desconsiderar a autonomia epistemológica nem metodológica de cada uma, 

mas defende uma inter-relação intrínseca entre essas áreas a partir do diálogo e do 

relacionamento como forma de “ajustamento” e de tentativa de melhor entender/compreender 

o mundo em sua totalidade e complexidade. 

Porém, frisamos o fato de desconsiderarmos qualquer tentativa de associar a propositura 

bachelardiana acerca dos racionalismos regionais com qualquer esquema prático deslocado 

totalmente do real sentido proposto neste trabalho, isto é, refletir e destacar a importância da 

existência de campos do saber distintos, que se especializam como necessidade de sua 

atualização e desenvolvimento, mas que também deve nutrir o engajamento e diálogo entre 

todos eles. Nossa propositura foi apenas refletir sobre a proximidade que existe entre a defesa 

de Bachelard sobre as especializações como forma de expansão do conhecimento, nutrindo 

certa “consciência de limite”, e a interdisciplinaridade que, também, destaca a necessidade de 

existência de áreas específicas do saber, mas, também, defende que cada uma possui uma visão 

de mundo e que, por isso, precisam trabalhar conjuntamente para favorecer a formação do 

homem mais próxima da complexidade do mundo. 

 Acreditamos que atingimos, a partir dos objetivos específicos, nosso objetivo maior, 

que era investigar contribuições da epistemologia bachelardiana para o campo da educação, 

destacando a ideia de uma pedagogia científica no ensino como fundamento para o 

desenvolvimento e a formação de um novo espírito científico. O “fundo pedagógico” da 

epistemologia de Gaston Bachelard se mostrou uma seara tão difícil de garimpar quanto rica de 

“achados”. 

Assim, pudemos observar que a Pedagogia que emana da obra de Gaston Bachelard 

retém um fundo pedagógico interessante para os professores, particularmente os de ciências da 

natureza, mas que também proporciona a todos os que buscam um pensamento que os instiguem 

a pensar em uma educação com um sentido formativo, que se baseia tanto na construção 

objetiva dos sujeitos como pelo vivenciar poético que conduz o homem a ver o mundo sobre o 

olhar do cientista e do poeta. Desse modo, a educação, nessa perspectiva, tem papel primordial, 

pois isso se dá a partir da intersubjetividade entre os atores principais do processo educacional: 

professores e alunos. Portanto, a pedagogia científica de Bachelard, inspirada na sua 

epistemologia, instiga o diálogo e o debate, a dúvida, a pergunta, o desejo pela construção do 

saber e, particularmente, o amor pela superação das dificuldades de obtenção de um saber 

difícil. Daí, entendemos que a escola tornar-se-á o lócus da construção desta pedagogia da 

intersubjetividade entre professor e aluno, atingindo a formação do espírito científico por meio 
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de uma pedagogia dialogada, de uma pedagogia da intersubjetividade entre os sujeitos do 

processo educativo. Resumindo, uma Pedagogia da formação. 

Com efeito, devemos também indagar quais seriam as “limitações” que talvez a sua 

epistemologia possa vir a ter. A primeira delas, a nosso ver, seria o próprio fato de Bachelard 

não ter se reportado à educação e à Pedagogia de forma direta, senão de maneira indireta e 

assistemática durante seus escritos. Outra limitação, poderia ser a defesa da ciência como 

orientadora, de certa forma, da escola e da sociedade, devendo estar na base de sustentação da 

educação de uma sociedade. Com o pós-guerra, por exemplo, destacamos que essa posição 

perdeu um pouco do fôlego com as críticas que a ciência veio a sofrer. Mas, ao mesmo tempo, 

Bachelard vivia em uma época que contribuía, de certa forma, com essa posição, haja vista que 

suas teses epistemológicas partem de uma ciência que revolucionou muitos dos conhecimentos 

que, até então, se acreditava. Um outro aspecto seria uma visão “internalista” da ciência, já que, 

ao defender a construção do conhecimento no domínio do social (que é um aspecto positivo), 

Bachelard restringe sua análise do papel social dentro da comunidade científica sem, no entanto, 

relacionar com questões de foro mais externo como, por exemplo, a relação ciência-sociedade. 

Podemos também apontar as discussões acerca, talvez, da dualidade presente no seu 

pensamento, ocorrido pelo desenvolvimento entre as duas vertentes opostas da sua obra. Em 

determinada perspectiva, Bachelard defende o afastamento total das imagens e das metáforas. 

Já em outro momento espiritual, nosso autor faz uma defesa de que não é só de conceitos que 

se vive, advogando para o poder da imaginação que liberta o homem de sua posição material e 

o impulsiona a viver pelos caminhos de “sobre-humanidade”, proporcionados pelos devaneios. 

Acreditamos que, se Bachelard tivesse tomado uma posição um pouco mais clara acerca dessas 

questões inquietantes em seu pensamento, nos ajudaria a pensar melhor, em certo sentido, até 

mesmo para uma aproximação dessas duas vertentes em relação ao próprio campo da educação. 

Será que pode ter sido intencional da parte do filósofo-poeta deixar essas questões “soltas” no 

ar, ou seria um pouco de “receio” em afirmar contundentemente a aliança entre a razão e a 

imaginação por se tratar de um epistemólogo racionalista (que não era, mas tentava ser) tão 

vigoroso e já tão reconhecido?  

Essas questões fazem parte das limitações deste próprio trabalho que, a priori, no 

momento, não tem a intenção de ensaiar uma resposta. Um estudo posterior, quem sabe, poderia 

investigar melhor a “aliança” entre as duas vertentes do pensamento de Gaston Bachelard, 

tentando discutir melhor essas questões e, com o intuito de aproximá-las ainda mais do campo 

da educação. Outra limitação deste estudo, ainda relacionado com a questão anterior, concentra-

se no próprio fato de faltar um aprofundamento maior na seara poética do autor, tentando 
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identificar melhor as questões anteriormente destacadas, e como isso poderia dialogar mais com 

o campo pedagógico e educacional, pois entendemos que a vertente noturna da obra do filósofo-

poeta, tanto quanto a epistemológica, ainda tem muita coisa a dizer sobre a educação, 

justamente por vê-la com um sentido mais amplo, não apenas como algo necessário à prática 

profissional e social, mas também como uma realização pessoal, na perspectiva de buscar 

refazer constantemente o próprio saber tentando desiludir-se. Por outro lado, sem desconsiderar 

o fato de a obra de Bachelard possuir essas duas vertentes, soma-se a isso a enorme quantidade 

de trabalhos escritos em ambas, o que não vem a se caracterizar como desculpa, senão apenas 

como uma pitada a mais de dificuldade, que é uma das marcas do filósofo-poeta. 

Garimpar na seara bachelardiana não foi fácil, mas nos proporcionou inúmeras 

desilusões com aquilo que julgávamos saber. O esforço empreendido neste estudo nos serviu 

para tirar, pelo menos, um epílogo que já sabíamos, desde o início, que alcançaríamos: nossa 

ignorância expandiu seus limites mais uma vez. Acreditamos que é isso que nos move em busca 

de nos tornamos um pouco menos e, uma vez mais, um sujeito desiludido. Garimpar na paideia 

de Gaston Bachelard nos ensinou que aprender se faz mediante a arte do pensar e do desiludir-

se, e a educação sob este aspecto deve ser encarada como uma aventura do espírito que está a 

procura do seu eu mais fundamental, proporcionando-o a vivência do pensar e do agir no 

mundo. Esse pensar deve ser dinamizado, o que nos leva a entender que, em Bachelard, o 

pensamento é o motor da criação do conhecimento, vivenciado tanto no mundo dos conceitos 

como no mundo das imagens poéticas. Por conseguinte, a educação deve assumir esse 

compromisso de dinamizadora do pensamento, tentando proporcionar uma formação que nos 

conduza a viver intensamente as suas vinte e quatro horas. 
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