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O pensamento científico em Bachelard 
 

Conhecer é descrever para re-conhecer. 

(Bachelard, 2004)  
 

Celma Laurinda Freitas Costa1 
  
Resumo: 
Este artigo analisa o pensamento científico de Bachelard na construção de uma epistemologia da ciência 
expressa principalmente na obra A formação do Espírito Científico. Na elaboração de sua tese filosófico-
epistemológica, o autor destaca os obstáculos epistemológicos encontrados principalmente no período 
pré-científico (da Idade Clássica ao século XVIII): a experiência primeira, o conhecimento geral, o 
obstáculo verbal (metáforas), o conhecimento unitário e pragmático, o obstáculo substancialista 

(substancialismo), o obstáculo animista (animismo), o conhecimento quantitativo. Para ele o estágio 
científico só é atingido pela abstração e pela racionalidade, fundamentadas na criação de uma linguagem 
científica, específica e própria da ciência contemporânea. Em sua teoria, a ciência não é um continuum, 
mas um constante recomeço por meio de rupturas e revoluções, que ocorrem historicamente pela 
retificação daquilo que ele denomina de erros passados, tidos como verdades, decorrentes do senso 
comum e da abordagem puramente empírica. Paralelamente ao obstáculo epistemológico ocorrem os 
obstáculos pedagógicos, que dificultam a formação do espírito científico no aluno. Em oposição à atitude 
“não-científica”, há os atos epistemológicos, que denotam o rigor e a ação do espírito científico na 
construção do saber. Nesse processo, ocorre o diálogo entre o empírico e o abstrato e ainda o diálogo do 
sujeito cognoscente consigo mesmo, reformando-se no ato de conhecer. 

 
 
Palavras-chave: espírito científico, razão, abstração, obstáculos epistemológicos.   
 

This article examines the scientific thought of Bachelard in the construction of an epistemology of science 
mainly expressed in the work of the Spirit Scientific Training. In developing his thesis philosophical-
epistemological, the author highlights the epistemological obstacles found mainly in the pre-scientific (the 
Classical Age to the eighteenth century): the first experience, general knowledge, the obstacle verbal 
(metaphor), knowledge and unit pragmatic, the obstacle substantialist (substantialism), the obstacle 
animistic (animism), quantitative knowledge. For him the scientific stage is reached only by abstraction 
and rationality, based on the creation of a scientific language, specific and characteristic of contemporary 
science. In his theory, science is not a continuum but a steady start through ruptures and revolutions, 
which historically occur by rectifying what he called past mistakes, taken as true, under the common 
sense and purely empirical approach. Parallel to the epistemological obstacle occur pedagogical obstacles 
that hinder the formation of the scientific spirit in students. In contrast to the attitude "unscientific", there 
are epistemological acts, which denote the rigor of the scientific spirit and action in the construction of 
knowledge. In this process, there is dialogue between the empirical and the abstract and also the dialogue 
of the knower himself, reforming in the act of knowing. 
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 Gustavo Bertoche2, fazendo eco ao discurso epistemológico sobre a ciência, 

aborda, na filosofia de Bachelard, a questão da objetividade – provavelmente o segundo 

maior mito em ciência, superado apenas pela inatingível definição do conceito de 

“verdade”.  Ele inicia citando Hanna Arendt, que, reportando-se a uma crise dentro das 

ciências naturais (o reduto em que Bachelard desenvolveu o seu pensamento 

epistemológico), diz:  

 
O problema tem a ver com o fato de que as “verdades” da moderna visão 
científica do mundo, embora possam ser demonstradas em fórmulas matemáticas 
e comprovadas pela tecnologia, já não se prestam à expressão normal da fala e 
do raciocínio. Quem quer que procure falar conceitual e coerentemente dessas 
“verdades” emitirá frases que serão “talvez não desprovidas de significado como 
um ‘círculo triangular’, mas muito mais absurdas que um ‘leão alado’” (Erwin 
Schrödinger). Ainda não sabemos se esta situação é definitiva; mas pode vir a 
suceder que nós, criaturas humanas que nos pusemos a agir como criaturas do 
universo, jamais cheguemos a compreender, isto é, a pensar e a falar sobre aquilo 
que, no entanto, somos capazes de fazer. 

 
 Sair da prisão do empírico (envolvendo o senso comum e o concreto) e atingir o 

racional abstrato científico foi um demorado e longo passo na história da ciência.  Nessa 

trajetória de (re)construção epistemológica, o pensamento científico foi, paralelamente 

às pesquisas e descobertas, afastando-se da linguagem meramente denotativa do 

cotidiano em busca de uma linguagem própria e específica (diferenciada da linguagem 

comum), expressa em termos técnicos, fórmulas, conceitos e relações múltiplas com o 

mundo exterior a fim de construir, internamente, o seu próprio universo – de tal forma 

que hoje, na fase “pós-positivista” e “pós-moderna”, mais que possuir ou ser uma 

linguagem própria e autônoma, a ciência se tornou uma metalinguagem que se 

autossustenta e se (re)constrói sobre si mesma, ampliando-se em proporções ilimitadas e 

termos precisos. Mutatis mutandis, essa busca, pela ciência, da linguagem 

objetivamente científica, se assemelha à procura quase obsessiva de Flaubert pela 

“palavra justa” (mot juste) – e, a julgar pela grandeza de Flaubert, pode-se compreender 

o raciocínio do Bachelard dos obstáculos epistemológicos (princípio subjacente a sua 

obra epistemológica) em sua crítica à ciência realizada até o século XVIII. Se a verdade 

está com a arte, ela pode também estar com a ciência.  

Tomando a matemática geométrica como referência, Bachelard, elabora o 

conceito de “geometrização”, que está “a meio caminho entre o concreto e o abstrato” 

(1996, p. 7). Como representação figurativa da realidade, a geometria expõe os graus de 

abstração, partindo do visível (figuras) para o invisível e apreensível apenas pelo 
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raciocínio formal (fórmulas matemáticas). O conceito de geometrização se estende a 

outros domínios do conhecimento, representando o passo primeiro na formação do 

pensamento científico. Conceito criado sobre o espaço, revela-se insuficiente na ciência, 

que requer níveis mais elevados: “Sente-se pouco a pouco a necessidade de trabalhar 

sob o espaço, no nível das relações essenciais que sustentam tanto o espaço quanto os 

fenômenos” (1996, p. 7). Segundo Bachelard, para apreender o real, “é preciso ter a 

coragem de colocá-lo no seu ponto de oscilação, no qual se mesclam o espírito de 

refinamento e o espírito geométrico” (2004, p. 14). No entanto o real é setorializado, 

provisório, histórico, contextualizado, não podendo se eternizar – e só pela sua 

constante destruição e reconstrução a ciência progride, criando novos problemas, que 

exigem o mesmo processo de fragmentação e reelaboração do real.  

Em A formação do espírito científico (como em toda a sua obra epistemológica), 

o objetivo é “mostrar o grandioso destino do pensamento científico abstrato”, pois 

somente a abstração “desobstrui o espírito”, tornando-o “mais leve e mais dinâmico” 

(1996, p. 8). Bachelard enfatiza categoricamente o raciocínio abstrato, o conhecimento 

objetivo, a racionalidade, o real científico, os conceitos científicos como condições sine 

qua non da ciência, do ser ciência, do fazer científico – sem essas condições a ciência 

não é ciência: é equívoco, ilusão, erro, tentativa, arremedo, distorção, tangenciamento, 

aporia. O filósofo epistemólogo usa duras palavras (que devem ser entendidas no 

contexto da sua obra) para expressar esse estado aparentemente científico: “aspecto 

mundano da ciência”, “implantação de uma era da facilidade”, “preguiça intelectual”, 

“‘ciência’ fácil”, “afastada dos cálculos e dos teoremas”, “contradições empíricas”, 

“espetáculo de curiosidades”, “causar assombro”, “folclore”, “pitoresco”, “público 

frívolo”, “ficções científicas”, “regressões infantis”, “imagens tão simplistas”, “falsos 

centros de interesse”, “‘racionalizações’ prematuras” (1996, p. 36, 37, 40, 43, 45, 46, 

48, 50, 52) e “rudimentos” (1977, p. 121). Essas críticas, severas e cáusticas, são 

dirigidas ao estado pré-científico (até o século XVIII). Cronologicamente, é imperioso 

lembrar, porém, que o Ocidente mal fechava as cortinas do obscurantismo de mil anos 

de Idade Média – com a alquimia e as fogueiras da Inquisição. 

Segundo Bachelard, na sua formação, o espírito científico passa, 

individualmente, por três estados (lei dos três estados de formação do espírito 

científico): o estado concreto, o estado concreto-abstrato, o estado abstrato.  Nessa 

trajetória de formação, são fundamentais os interesses do espírito, a paciência científica, 

o prazer, o amor pelo saber, o constante perguntar e responder. Para o espírito científico, 
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“a abstração é um dever”, o objetivo é atingir a quintessência,  “a ciência é a estética da 

inteligência”, sendo o “estado de pureza alcançado por uma psicanálise do 

conhecimento objetivo” (1996, p. 13).  

Na exposição do seu raciocínio, Bachelard detecta, no percurso do 

conhecimento, três “etapas históricas do pensamento científico”: estado pré-científico 

(da Antiguidade Clássica, passando pelo Renascimento, até as “novas buscas” dos 

séculos XVI, XVII e XVIII); estado científico (estágio de preparação: fim do XVIII, 

XIX e início do XX); estado do novo espírito científico (iniciado em 1905, com a Teoria 

da Relatividade, de Einstein). Nesse longo período, o pensamento científico foi 

perpassado por “forças psíquicas” que atuam ainda hoje, levando a ciência a tatear entre 

a lucidez e zonas obscuras, entre o velho e o novo (1996, p. 10). O período pré-

científico é dominado pelo que Bachelard designa de obstáculos epistemológicos, pois, 

no nascedouro da ciência, a visão concreta e imediata do mundo fenomênico, 

transmitida por uma linguagem metafórica, por imagens e generalizações, embaçava o 

processo de abstração para a formação do espírito científico. 

E só poderá arrogar-se como espírito científico quem lograr “reconstruir todo o 

próprio saber”, sendo que “só os eixos racionais permitem essa reconstrução” (1996, p. 

10). A tarefa de reconstrução implica reformas no saber e por parte do sujeito 

cognoscente (“A cabeça bem feita deve então ser refeita”3) em revoluções e invenções 

científicas, realizadas sempre por um homem novo (“o homem torna-se uma espécie 

mutante (...), que tem a necessidade de mudar, que sofre por não mudar”4). Comentando 

essas colocações de Bachelard, Ternes afirma:  
 

Essas palavras de Bachelard recebem sentido no contexto em que foram escritas, o 
capítulo introdutório ao livro La formation de l´espirit scientifique. O filósofo está 
ocupado com uma estranha teoria acerca da noção de obstáculo epistemológico. 
Se voltarmos à história do pensamento ocidental, podemos observar que os 
clássicos do século XVII não colocariam, jamais, semelhante questão. E que o 
conhecimento, naquela época, se dava na imobilidade da representação. Se se 
detectavam crescimentos, estes se davam como acréscimo, nunca como recomeço. 
(2007, p. 5). (Sem grifo no original) 

 
Para Bachelard, ciência é constante recomeço. Ocorrendo “no âmago do próprio 

ato de conhecer” (1996, p. 17), mais que nos aspectos externos (complexidade e 

fugacidade dos fenômenos) e nas condições inerentes à condição humana (limitações, 

lentidão, conflitos), o conhecimento se faz por meio de rupturas e vencendo obstáculos 

epistemológicos. Sua teoria, desenvolvida na obra A formação do espírito científico e 
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presente em outras obras que tratam do saber científico, aponta sete obstáculos 

epistemológicos, que ele expõe exemplificando nos campos das ciências naturais, da 

física, química (alquimia) e matemática: a experiência primeira, o conhecimento geral, 

o obstáculo verbal (metáforas), o conhecimento unitário e pragmático, o obstáculo 

substancialista (substancialismo), o obstáculo animista (animismo), o conhecimento 

quantitativo.  

Os obstáculos epistemológicos causam estagnação e regressão na ciência, cujo 

progresso não descreve um continuum linear, evolutivo, ocorrendo, ao contrário, de 

modo descontinuísta, pela negação de erros passados tidos como verdades, por meio de 

revoluções e não de evoluções. 

A experiência primeira é aquela imediata. Está revestida de sentimentos, 

impulsos, paixões, desejos inconscientes, fantasias, intuições, vaidade do saber. Trata-se 

do conhecimento do senso comum ou do estágio pré-científico, dos saberes adquiridos 

nas vivências empíricas. Mas é preciso desconstruí-las. Ele afirma: “No fundo, o ato de 

conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal 

estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização” 

(1996, p. 17). E reconhece a força da experiência primeira: 
  

Contra a adesão ao “fato” primitivo, a psicanálise do conhecimento objetivo é 
especialmente difícil. Parece que nenhuma experiência nova, nenhuma crítica 
pode dissolver certas afirmações primeiras. No máximo, as experiências 
primeiras podem ser retificadas e explicitadas por novas experiências (1996, p. 
52). 
 

 As experiências primeiras nascem dos fatos vistos, observados no mundo 

fenomênico, no mundo empírico. Impressionando os sentidos, os fatos se revestem da 

aparência de verdade, levando a induções e generalizações precipitadas, imprudentes e 

enganosas. Os fatos são considerados sem interpretação ou com interpretação distorcida, 

superficial, momentânea. Nessa racionalização imediata e errônea,  
 

a “resposta é muito mais nítida do que a pergunta, ou melhor, a resposta é dada 
antes que se esclareça a pergunta. [...] Veríamos que, no conhecimento vulgar, os 
fatos são muito precocemente implicados em razões. Do fato à idéia, o percurso 
é muito curto. A impressão é que basta considerar o fato (1996, p. 55).  

 
 O segundo obstáculo epistemológico é o conhecimento geral. Segundo 

Bachelard, “nada prejudicou tanto o progresso do conhecimento científico quanto a 

falsa doutrina do geral, que dominou de Aristóteles a Bacon, inclusive, e que continua 

sendo, para muitos, uma doutrina fundamental do saber (1996, p. 69), até porque “a 

generalidade imobiliza o pensamento” (idem, p. 72), e ainda: “o espírito científico pode 
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enganar-se ao seguir duas tendências contrárias: a atração pelo particular e a atração 

pelo universal” (1996, p. 75).  

 A tentativa de alcançar o geral, ou universal, opera com o método do raciocínio 

indutivo, pelo qual, por meio de uma série de fatos particulares, chega-se a 

generalizações precipitadas (incomprovadas, indefinidas), a definições prévias, a 

conclusões utilitárias do conhecimento imediato. Trata-se do processo mais usado pelo 

senso comum ou espírito pré-científico, que dos fatos observados tira leis gerais 

aplicáveis a outros fatos semelhantes, como em um círculo – é a “atividade do 

pensamento empírico inventivo” (1996, p. 76).  

 Na sequência, Bachelard apresenta o obstáculo verbal, tomando um exemplo 

clássico, o da esponja, para demonstrar a usual e abusiva extensão do uso das imagens, 

às vezes incorporadas em um único vocábulo, que pode constituir “toda a explicação”, 

porque vem “carregado de adjetivos”, sendo “substituto de uma substância com ricos 

poderes” (1996, p. 91).  
 

Aqui, vamos tomar a simples palavra esponja e veremos que ela permite 
expressar os fenômenos mais variados. Os fenômenos são expressados: já parece 
que foram explicados. São reconhecidos: já parece que foram conhecidos. Nos 
fenômenos designados pela palavra esponja, o espírito não está sendo iludido por 
uma potência substancial. A função da esponja é de uma evidência clara e 
distinta, a tal ponto que não se sente a necessidade de explicá-la (1996, p. 91). 

 
 Segundo Bachelard, a metáfora da esponja, como uma imagem generalizada, foi 

empregada por vários cientistas em referência a substâncias e fenômenos diversos (ar, 

ferro, eletricidade, gelo), designando a matéria comum. Criou-se o substantivo abstrato 

e o conceito de “esponjosidade” como uma categoria empírica (o caráter esponjoso), o 

que aparentemente teria sido um avanço em ciência. Contra esse ponto de vista, ele 

alerta: “para ser coerente, uma teoria da abstração necessita afastar-se bastante das 

imagens primitivas” (1996, p. 94). Ideias primitivas, imagens particulares podem  

transformar-se em esquemas gerais, em metáforas, em “metáforas imediatas” – e 

“metáforas seduzem a razão” (1996, p. 97). Ele cita outros termos que têm efeito 

semelhante, sendo levados, por analogia, a muitas esferas do saber: alavanca, espelho, 

peneira, bomba, choque, pólvora. 

 O quarto obstáculo epistemológico é o conhecimento unitário e pragmático. O 

conhecimento unitário, representado por “generalidades bem mais amplas”, é comum no 

pensamento filosófico, em que “uma suave letargia imobiliza a experiência” por meio 

de expressões como “princípio geral da Natureza”, “visão geral de mundo”. “Foi assim  
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que, no século XVIII, a ideia de uma natureza homogênea, harmônica, tutelar apagou 

todas as singularidades, todas as contradições, todas as hostilidades da experiência” 

(1996, p. 103).  

 A busca da unidade, do todo, do holístico, do universal, do eterno sempre 

fascinou o homem, porque confere certeza, segurança, posse total e efetiva do ser, do 

objeto, do saber, do mundo – haja vista o movimento enciclopedista do século XVIII, 

bem como vários pensamentos filosóficos e ideologias unificadoras – e atualmente a 

internet, a globalização ou mundialização, a inter e/ou multidisciplinaridade.  

 Ironicamente, Bachelard expõe: “Para o espírito pré-científico, a unidade é um 

princípio sempre desejado, sempre realizado sem esforço. Para tal, basta uma 

maiúscula” (1996, p. 107) – Natureza, Operário, Divindade, Luz, Céu, Homem, Poeta, 

Gênese, Filósofo, Antiguidade, etc. O ideal de perfeição provoca a necessidade de 

elevar os assuntos, fenômenos, seres. Esse é um modo de lhes conferir o caráter de unos 

– atitude antirracional e anticientífica. E nesse processo a letra maiúscula inicial do 

nome comum tem grande poder e impressiona.  

 Obstáculo epistemológico é o senso pragmático. Sobre o senso utilitário, 

expressa Bachelard, criticando o espírito pré-científico: “o verdadeiro deve ser 

acompanhado do útil. O verdadeiro sem função é um verdadeiro mutilado. E, quando se 

descobre a utilidade, encontra-se a função real do verdadeiro” (1996, p. 117). E ainda: 

“Sistemas inteiros foram fundados sobre considerações utilitaristas. Apenas a utilidade é 

clara” (1996, p. 116). Endossando seu ponto de vista, pode-se dizer que a ciência não 

está “a serviço de” – mesmo que pensadores de linhas sociológicas tenham criado e 

condenado o mito da neutralidade científica. 

 O obstáculo substancialista vem a seguir na exposição de Bachelard. Como os 

demais, é um obstáculo “polimorfo”, “constituído por intuições muito dispersas e até 

opostas” (1996, p. 121). Próprio do espírito pré-científico, o substancialismo consiste 

em sobrecarregar um objeto de sentidos, em condensar num mesmo objeto todos os 

conhecimentos em que ele desempenha um papel, sem hierarquização. A substância 

passa a ter todas as qualidades (superficiais, profundas, manifestas, ocultas, íntimas, 

mediatas, imediatas, etc.). Nas palavras de Bachelard: “Um dos sintomas mais claros da 

sedução substancialista é o acúmulo de adjetivos para um mesmo substantivo” (1996, p. 

140).  

 O epistemólogo cita exemplos do substancialismo em medicina, química e 

outras áreas, apontando substâncias da natureza e da realidade. E confessa que julgou as 
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“convicções substancialistas tão ingênuas” que fez do realismo “um instinto” e propôs 

para ele uma “psicanálise especial” – a “psicanálise do realista” (1996, p. 163). A 

psicanálise para “a terapia do substancialismo” é “a psicanálise do sentimento de ter” 

(1996, p. 164). No ato de ter pequenos lucros, as pedras preciosas são comparadas a 

“matérias preciosas”, demonstração de uma “avareza direta e inconsciente”. “Matérias 

preciosas” mantiveram durante muito tempo “um lugar privilegiado nas pesquisas pré-

científicas”. Dessa forma, preconceitos, superstições, crenças, costumes – mistificados e 

mitificados – ensejaram racionalizações parciais – “a racionalização a partir de uma 

base absurda” (p. 166) – sobre elementos da realidade, conduzindo ações médicas, 

terapias, atitudes sociais. Bachelard critica essa atitude: “o melhor meio de fugir às 

discussões objetivas é entrincheirar-se por trás das substâncias” (1996, p. 184).  

 O obstáculo animista leva para o campo da biologia humana, em “um verdadeiro 

fetichismo da vida” (1996, p. 186), fenômenos e objetos materiais e abstratos, 

atribuindo-lhes propriedades antropomórficas. Analisando como foram tratados na 

ciência os três reinos da natureza (animal, vegetal e mineral), até o século XVIII, 

Bachelard afirma que sempre se “deprecia o reino mineral” (1996, p. 187). Em ciência, 

por analogia e comparação, e em busca da unidade, passa-se de um reino a outro, em 

funções complexas ou simples. Ele diz que “sem essa referência aos reinos animal e 

vegetal, os estudiosos teriam a impressão de trabalhar sobre abstrações” (1996, p. 188). 

E os fenômenos da vida têm privilégio, estando no inconsciente e participando do devir, 

pelo ato de renovar e renascer – daí a vida ter um caráter universal. “Vida é uma palavra 

mágica. É uma palavra valorizada. Qualquer outro princípio esmaece quando se pode 

invocar um princípio vital”. Portanto “a matéria viva comanda a matéria morta” (1996, 

p. 191). Assim, cientistas da época, “pela simples dedução de uma afirmativa 

valorizante” (1966, p. 192), tomados de “uma fantasia animista”, passam a considerar 

vivos e orgânicos os elementos inorgânicos, a matéria, as substâncias, os minerais, os 

metais, o fluido elétrico, o ímã, os processos orgânicos (Bachelard intitula o capítulo IX 

dessa obra de O mito da digestão e o capítulo X de Libido e conhecimento objetivo, 

descrevendo esses processos de animismo com muitos detalhes que ele considera 

pitorescos), sem nenhum “problema científico bem definido” (1996, p. 203).  

 Logo no início da exposição do último obstáculo – os obstáculos do 

conhecimento quantitativo – Bachelard afirma: “A grandeza não é automaticamente 

objetiva, e basta dar as costas aos objetos usuais para que se admitam as determinações 

geométricas mais esquisitas, as determinações quantitativas mais fantasiosas” (1996, p. 
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259). Ele chama de “matematismo demasiado vago” ou “matematismo demasiado 

preciso” a valoração excessiva aos dados quantitativos, o excesso de precisão numérica 

e de medição, a predição ultraprecisa. Além disso, muitos cientistas descrevem mais o 

seu método de medir que o objeto de sua mensuração (1996, p. 261), pois “o cientista 

crê no realismo da medida mais que na realidade do objeto” (idem, p. 262). Bachelard 

comenta autores e fatos da época, relatando noções equivocadas quanto a aparelhos 

(termômetro, microscópio), escalas, teorias (matematismo newtoniano), imagens, 

concepções sobre as cores e outros princípios da física. Para ele, continua havendo uma 

geometrização (nível não-científico) em muitas dessas abordagens. Ele acusa: 

“Poderíamos citar ao infinito essas saladas geométricas” (1996, p. 285). 

Os vários obstáculos epistemológicos estão interligados, um alicerçado em  

outro(s), em complementaridade. Toda a obra de Bachelard é, em síntese, uma 

condenação da ciência malfeita, precipitada, imediatista, superficial, acrítica, opinativa 

– típica do período pré-científico. Crítico do materialismo, do idealismo e do empirismo 

positivista, Bachelard elabora, em oposição ao conceito de obstáculos epistemológicos 

(de teor negativo), o conceito de atos epistemológicos (de teor positivo).  

Atos epistemológicos estão sendo praticados no atual estágio científico. Em O 

racionalismo aplicado (1977), estabelecendo a distinção entre conhecimento comum e 

conhecimento científico, ele diz que a física e a química “rompem nitidamente com o 

conhecimento vulgar” (p. 121). Reportando-se aos três estados de Comte, ele escreve:  
 

Acreditamos que, devido às revoluções científicas contemporâneas, se possa 
falar, no estilo da filosofia comtiana, de uma quarta idade, correspondendo, as 
três primeiras, à Antiguidade, à Idade Média e aos Tempos Modernos. A quarta 
idade, Época Contemporânea, realiza precisamente a ruptura entre conhecimento 
vulgar e conhecimento científico. [...] O simples fato de haver agora o caráter 
indireto das determinações do real científico basta para nos situar num reino 
epistemologicamente novo (1977, p. 121, 122). 

 
 O “reino epistemologicamente novo” é a linguagem científica. Para Bachelard  

ciência é linguagem: uma linguagem própria, específica, diferenciada, erigida sobre 

conceitos igualmente próprios, específicos, diferenciados – o que ocorre em um nível 

altamente abstrato, com uma linguagem altamente conotada e hermética, uma 

linguagem somente para os iniciados, em um processo de interdiálogo científico. 

Ciência é metalinguagem, é ciência pela ciência e para a ciência. Algo semelhante à 

Torre de Marfim – sem os matizes pejorativos dessa imagem (como elitismo 

acadêmico). Para fazer ciência é preciso se afastar do mundo comum e estabelecer um 

fazer específico, construindo uma representação teórica do mundo comum, 
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reproduzindo os fenômenos em um outro nível, o nível científico, abstrato e expresso 

em fórmulas, equações e teoremas – um nível em que seja possível realizar a nova 

linguagem científica com entendimento e avanço. Segundo ele, “estamos em plena 

epistemologia discursiva” (1977, p. 122). Evidentemente, essa linguagem é (ou deveria 

ser) para poucos (os cientistas de cada área ou campo). Em suas palavras: 
 

Haverá quem nos objete que propomos uma distinção muito sutil para separar o 
conhecimento vulgar do conhecimento científico. Mas é necessário compreender 
que os matizes, no caso, são filosoficamente decisivos. Trata-se nada menos que 
do primado da reflexão sobre a apercepção, nada menos que da preparação 
nomenal dos fenômenos tecnicamente constituídos. As trajetórias que permitem 
separar os isótopos no espectroscópio de massa não existem na natureza; é 
preciso produzi-los tecnicamente. Elas são teoremas reificados. Deveremos 
mostrar que aquilo que o homem faz numa técnica científica no quarto período 
não existe na natureza, e nem é uma sequência natural dos fenômenos naturais.  
[...] 
Sem dúvida, o público que deveria julgar quanto a essa ruptura epistemológica 
não é bem definido. A cultura científica está entregue – ai de nós! – ao 
julgamento daqueles que jamais fizeram o mínimo esforço para adquiri-la (1977, 
p. 122-123) (Sem grifos no original) 
  

Para Bachelard,“a formação do espírito científico é não apenas reforma do 

conhecimento vulgar, mas ainda uma conversão dos interesses” (1997, p. 32), 

requerendo “engajamento científico”, que por sua vez “exige o abandono dos primeiros 

valores” e a busca de interesses de outra natureza, pois “todo conhecimento é 

endireitamento” (1997, p. 33) e tem uma “tarefa de refinamento, precisão e clareza” 

(2004, p. 9).    

Em O racionalismo aplicado (1997), prosseguindo no mesmo raciocínio 

epistemológico, Bachelard propõe um diálogo filosófico entre o experimentador e o 

teórico, ou o realista e o racionalista, o que pode levar a sínteses notáveis. Ele declara: 
  

Se o fato é bem assimilado pela teoria, não se hesita quanto ao lugar que ele deve 

receber num pensamento. Não se trata mais de fato heteróclito, de fato bruto. 
Passa a ser fato de cultura. Tem um estatuto racionalista. É, doravante, tema de 
diálogo entre o racionalista e o empirista (1997, p. 8). 
 

 Bachelard elimina assim, na formação do espírito científico, o “velho dualismo 

dos filósofos” (teoria e experiência): “É exatamente nessa posição central que a 

dialética da razão e da técnica adquire sua eficácia” (1977, p. 10).  Para ele, dialética é 

essencialmente diálogo.  

Declarando-se “mais professor que filósofo” (1977, p. 19), Bachelard, na 

preocupação com a formação do espírito científico, aborda a escola e a condição 

cognoscente do aluno, propondo o princípio da “racionalidade ensinada”. Apoiado na 

psicologia da intersubjetividade, afirma que o ato de ensinar implica a consciência de 
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saber. Esse princípio pressupõe um racionalismo docente, que pode e deve ser 

ensinado: “Uma espécie de reação da clareza pedagógica do mestre manifesta-se na 

colocação em ordem do espírito do discípulo discente” (1997, p. 20).  

 Portanto o professor – “aquele que faz compreender” (1997, p. 27) –, formando 

com o aluno um “campo interpsicológico”, percorre e acompanha um trajeto cultural 

que vai do real percebido ao racionalismo científico (e ensinado) e representa um valor: 

“valor pelo qual se vê que compreender é uma emergência do saber” (1997, p. 27). 

Ocorre então, na “dialética professor-aluno”, um rico inter-racionalismo em formação, 

sendo responsabilidade do professor levar o aluno à racionalidade científica, 

apresentando-se como “negador das aparências, como freio a convicções rápidas” 

(1997, p. 29). Mas “a dialética do mestre e aluno inverte-se sempre” (p. 31), pois, na 

comunidade acadêmica e em toda a história da cultura, há uma pedagogia dialogada, o 

cientista se torna estudante e o aluno ensina.  
 

 Preocupado com o ensino, Bachelard tece considerações filosóficas sobre a 

construção dos conceitos científicos na escola, pois com o aluno acontece o mesmo 

processo: ele traz conhecimentos prévios, sedimentados, vagos, gerais. Os mesmos 

obstáculos epistemológicos da ciência tornam-se obstáculos pedagógicos, sendo erros 

que precisam ser retificados para se chegar à verdade (ou melhor, verdades, que são  

históricas, múltiplas, provisórias). O aluno tem dificuldade de abstrair, de pensar 

cientificamente. Daí o conceito de racionalidade ensinada: o professor tem que 

conduzir o aluno para a atividade racional, controlando  
 

os obstáculos que se opõem ao conhecimento objetivo, ao conhecimento 
tranqüilo. Infelizmente os educadores não colaboram para essa tranqüilidade! 
Não conduzem os alunos para o conhecimento do objeto. Emitem mais juízos do 
que ensinam! (1996, p. 258) 
 

E ele dá o seu depoimento como professor: 
 
Pouco a pouco, procuro liberar suavemente o espírito dos alunos de seu apego a 
imagens privilegiadas. Eu os encaminho para as vias da abstração, esforçando-
me para despertar o gosto pela abstração. Enfim, acho que o primeiro princípio 
da educação científica é, no reino intelectual, esse ascetismo que é o pensamento 
abstrato. Só ele pode levar-nos a dominar o conhecimento experimental (1996, p. 
292).        

 

 Ternes capta “liberdade espiritual, criatividade, vigor do pensamento” na teoria 

de Bachelard e a enxerga em consonância com “as exigências de abstração que a ciência 

contemporânea impõe”, requerendo uma nova matematização. Segundo Ternes:  
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Essa doutrina do conhecimento objetivo moderno significa um deslocamento 
importante face ao passado. Por muito tempo a objetividade era definida 
genericamente pelos filósofos. A epistemologia bachelardiana critica aquele 
passado, especialmente Descartes com suas substâncias simples. A nova 
epistemologia há de ser não-cartesiana [...] O não tem um sentido muito 
próximo do sur da expressão surréalisme (2007, p. 6).  

  
 Bachelard propõe uma epistemologia histórica5 que atinja a objetividade racional 

abstrata necessariamente expressa em uma linguagem científica, desligada da natureza e 

restrita aos cientistas, como ele caracteriza no quarto estágio da evolução científica (a 

fase contemporânea). Mas ele propõe também um diálogo (dialética) entre o racionalista 

e o empirista – dessa forma o fato pode adquirir status científico. 

 Bachelard sustenta também a ideia de uma dialética interna do espírito científico 

dizendo que “o espírito científico deve formar-se enquanto se reforma” (1996, p. 29) – 

conforme Charlot, “os conceitos bachelardianos de “corte epistemológico” e de 

“obstáculo epistemológico” continuam sendo fundamentais para se pensar a relação 

com o saber científico” (2005, p. 36). 

 Outra noção a ser considerada em sua teoria é a relação que ele estabelece entre 

psicanálise e conhecimento.  Essa relação pode ser considerada como uma analogia à 

psicanálise freudiana, realizada com pessoas, em tratamentos que libertam o psiquismo 

de problemas que o torturam. Assim, “psicanalisar” o conhecimento pode ser 

interpretado como o ato de se processar um “tratamento” ou “terapia” do conhecimento 

pré-científico, retirando dele a subjetividade e descobrindo nele “valores pretensamente 

objetivos” (1996, p. 54). A psicanálise do conhecimento em Bachelard consiste no 

trabalho científico sobre o conhecimento comum, no sentido de superá-lo, de ultrapassá-

lo a fim de se atingir o nível da razão, rompendo obstáculos. Psicanalisar o 

conhecimento é escoimá-lo dos aspectos subjetivos, das impressões primeiras, das 

imagens e metáforas, dos erros, de todos os obstáculos epistemológicos. Bachelard 

escreve: “psicologicamente, não há verdade sem erro retificado. A psicologia da atitude 

objetiva é a história de nossos erros pessoais” (1996, p. 293).   

 Bachelard não nega a existência da verdade científica. Ao contrário. Pode-se 

atingir o real e o científico objetivo. Mas o real possui muitas faces, todas subjetiva e 

historicamente contextualizadas. Além dos inevitáveis obstáculos epistemológicos 

advindos do espírito não-científico (o não-científico não precisa ficar confinado a um 

                                                 
5 Ternes expõe: “[...] é em nosso tempo, desde Kant, talvez [...], que o saber muda de espécie. Torna-se um acontecimento histórico, 
humano, demasiado humano. Então, não temos mais certeza da sua objetividade. Sujeito e objeto tornam-se vulneráveis. Ambos se 
formam historicamente. E o conhecimento objetivo, aspiração de todo cientista, recebe uma densidade outra. Todo o conhecimento, 
agora, é perpassado de subjetividade. Todo conhecimento, agora, nasce da luta, da guerra. A noção de obstáculo epistemológico foi 
constituída, por Bachelard, para pensar esse novo ser do conhecimento científico (2007, p. 6).  
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momento histórico, indo até o século XVIII, sendo denominado de “pré-científico” por 

razões cronológicas; o não-científico pode existir nos dias atuais), existem os problemas 

estruturais do próprio processo de se fazer ciência – no entanto uns e outros podem e 

devem ser afastados pela abstração e pela racionalidade.   
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