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Resumo 

O objetivo do trabalho a ser apresentado é repensar o meu encontro filosófico 

com Gaston Bachelard, um encontro que efetivamente não aconteceu, mas que, 

num sentido simbólico pode ser compreendido como a troca dinâmica e viva 

que se deu entre o pensador francês e eu mesma, como sua admiradora, 

discípula e pesquisadora assídua de sua obra que me seduziu de imediato, 

levando-me a mergulhar nas diversas temáticas que habitam as duas vertentes 

do filósofo e chegar a conclusões importantes. Minha intenção é analisar o 

encontro entre mim e Bachelard a partir de duas perspectivas diferentes.  De 

um lado, ressaltando o que fiz por Gaston Bachelard, ou seja, qual foi minha 

contribuição para a divulgação da obra impactante desse pensador original que, 

com sua linguagem pouco acadêmica e, num certo sentido, anticonvencional 

me atraiu e me impulsionou a ser uma das principais divulgadoras de seu 

pensamento no Brasil. De outro lado, invertendo a perspectiva, pretendo voltar 

meu olhar para o conteúdo da obra bachelardiana a fim de mostrar o que meu 

encontro com Bachelard me ofereceu, ou seja, qual foi sua contribuição para 

minha formação como pesquisadora, como professora e como filósofa, mas 

principalmente como pessoa humana. Meu objetivo, nesta segunda etapa do 

trabalho é, portanto, mostrar em que sentido a obra de Bachelard me deu 

instrumentos, não só pedagógicos, mas, até mesmo vitais, para meu 

crescimento espiritual. Para isso, vou penetrar nos meandros da reflexão 

epistemológica bachelardiana, na dinamologia de suas imagens, a fim de 

resgatar de sua obra, o que considero como seu ideal de cultura e de educação. 

Espero, assim, através da análise do meu encontro filosófico com Gaston 

Bachelard apontar a grande importância do pensador francês, não só para a 

minha formação pessoal, mas também para a formação do estudante brasileiro 

e, num sentido mais amplo, para a formação do homem contemporâneo em 

geral, cuja inserção num contexto dominado pelo pragmatismo acaba por 

afastá-lo dos valores mais essenciais da vida humana. 

Palavras Chaves: Bachelard. Encontro. Formação. Cultura. 

 

 

 

Abstract 

Le but du travail est de repenser ma rencontre philosophique avec Gaston 

Bachelard, une rencontre qui ne s´est pas produite effectivement , mais qui, 

dans un sens symbolique peut être comprise comme un échange dynamique et 

vivant qui a eu lieu entre le penseur français et moi-même, en tant que son 

admiratrice, sa disciple et chercheuse persistante de son oeuvre  qui m’a 
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immédiatement séduit et m’a fait se plonger dans les différents thèmes qui  

habitent les différentes voies du philosophe em m’amenant à des conclusions 

importantes. Mon intention est d´analyser cette rencontre entre moi même et le 

philosophe à partir de deux  perspectives différentes. D´une part, en soulignant 

ce que j´ ai fait pour  Bachelard, c’est-à-dire, quelle a été ma contribution pour 

la diffusion de l´oeuvre frappante de ce penseur original qui, avec son langage 

peu académique et même anticonventionnel, m’a immédiatement seduit et m’a 

pousser à être une des principales divulgatrices principales de son oeuvre au 

Brésil. D´autre part, j´inverserai la perspective, en tournant mon regard vers 

l´oeuvre bachelardienne pour démontrer ce que ma rencontre philosophique 

avec  Bachelard m´a offert, soit quelle a été son importante contribution à ma 

formation en tant que chercheuse, enseignante et philosophe, mais surtout en 

tant qu´être humain. Mon but, dans cette deuxième partie du travail, est donc 

de démontrer dans quel sens l´oeuvre bachelardienne m´a fourni  des outils non 

seulement pédagogiques, mais surtout vitaux pour mon épanouissement 

spirituel. Pour cela je plongerai dans les sinuosités de la réflexion 

épistémologique bachelardienne, dans la dynamologie de ses images, afin de 

récupérer de son oeuvre, ce que je considère son idéal de culture et 

d´éducation. J’espère ainsi, par le biais de l´analyse d´une rencontre 

philosophique avec Bachelard, souligner la grande importance de ce penseur 

français, non seulement pour ma formation personnelle, mais aussi pour  la 

formation de l´élève brésilien et, plus largement, pour la formation  de 

l´homme contemporain en général, dont  l´insertion dans un environnement  

maîtrisé par le pragmatisme, finit par l´éloigner des valeurs les plus essentielles 

de la vie humaine. 

Mots Clées: Bachelard – rencontre – formation – culture 

 

 

 

O ponto de partida desse trabalho tem origem em duas frases que me marcaram 

profundamente. A primeira é de Roberto Machado, professor e pesquisador brasileiro, 

que se dedica à pesquisa de filósofos franceses. No lançamento de seu livro sobre 

Foucault, a filosofia e a literatura, Roberto me ofereceu um exemplar com a seguinte 

dedicatória: “A Marly que é sempre fiel a suas paixões”. Compreendi que estava se 

referindo aos longos anos de pesquisa que dediquei à obra de Gaston Bachelard. A outra 

frase que me causou profunda emoção foi pronunciada por Suzanne Bachelard, filósofa 

e filha do grande pensador francês quando, durante minha estada em Paris em junho de 

2004, me disse ao telefone: “Marly, gostaria muito de lhe conhecer pessoalmente a fim 

de agradecer tudo o que você tem feito por meu pai”. Surpresa, perguntei o que fizera 

eu por seu pai e ela me respondeu que reconhecia ser eu a principal responsável pela 

divulgação do pensamento bachelardiano nos meios intelectuais brasileiros. 



BULCÃO, M. Ensaios Filosóficos, Volume VII – Abril/2013 

 

O objetivo do trabalho é, portanto, repensar o meu encontro filosófico com Gaston 

Bachelard, um encontro que efetivamente não aconteceu, mas que, num sentido 

simbólico e metafórico, pode ser compreendido como a troca dinâmica e viva que se 

deu entre o pensador francês e eu, como sua admiradora e pesquisadora assídua de sua 

obra que, mergulhando com profundo interesse nas diversas temáticas que habitam as 

duas vertentes do filósofo, chegou a conclusões importantes que muito contribuíram 

para o estabelecimento de um intercâmbio de idéias filosóficas entre o Brasil e alguns 

centros de pesquisa internacionais.  

Pretendo analisar este encontro a partir de duas perspectivas diferentes.  De um 

lado, quero ressaltar o que fiz por Bachelard, ou seja, qual foi minha contribuição para a 

divulgação da obra impactante desse pensador original que, com sua linguagem pouco 

acadêmica e, num certo sentido, anticonvencional, conseguiu me seduzir de imediato e 

tem atraído leitores do mundo inteiro. Meu primeiro objetivo é, então, o de mostrar 

como se deu a recepção da obra bachelardiana em meu país e como se estabeleceu, a 

partir de meu encontro filosófico com Bachelard, um intercâmbio cultural frutífero que 

gerou resultados importantes nos meios acadêmicos brasileiros e franceses, levando à 

realização de diversos eventos, conferências e publicações de livros e artigos, 

consolidando, assim, um diálogo vivo e permanente entre o Brasil e a França. 

Num segundo momento, pretendo inverter a perspectiva, voltando meu olhar para 

a obra bachelardiana a fim de mostrar o que meu encontro filosófico com Bachelard me 

ofereceu, ou seja, qual foi sua importante contribuição para a minha formação, como 

pesquisadora, como professora, como filósofa, mas principalmente, como pessoa 

humana. Meu objetivo, nesta segunda etapa do trabalho é, portanto, mostrar em que 

sentido a obra bachelardiana me deu instrumentos não só pedagógicos, mas, até mesmo 

vitais, para meu crescimento espiritual. Para isso, vou penetrar nos meandros da 

reflexão epistemológica bachelardiana, na dinamologia de suas imagens, a fim de 

resgatar de sua obra, o que considero como seu ideal de cultura e de educação. Espero, 

assim, através da análise de um encontro filosófico com Bachelard apontar a grande 

importância desse pensador francês, não só para a minha formação pessoal, mas 

também para a formação do estudante brasileiro e, num sentido mais amplo, para a 

formação do homem contemporâneo em geral, cuja inserção num contexto dominado 

pelo pragmatismo acaba por afastá-lo dos valores mais essenciais da vida humana. 
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Meu encontro filosófico com Bachelard aconteceu em 1973 e foi fruto do acaso. 

Nessa ocasião morava em Brasília e lecionava filosofia no Centro Universitário de 

Brasília. Embora estivesse morando na cidade com minha família, marido e filhos, a 

saudade do Rio de Janeiro era muito grande, pois, além de ser minha cidade natal, o Rio 

é um lugar de vida cultural intensa e de belezas naturais inigualáveis, que, fustigando 

minha memória, faziam com que o desejo de retornar fosse cada vez maior. Para 

amenizar a saudade, me dedicava com afinco à leitura e à pesquisa de textos filosóficos. 

Passei a ser, então, uma frequentadora assídua das livrarias, aonde ia a fim de tentar 

descobrir novidades para ler. Foi assim que me deparei com o livro de Gaston 

Bachelard: O novo espírito científico, publicado pela primeira vez em 1927, mas cuja 

atualidade em 1973 era incontestável. 

Embora Gaston Bachelard fosse, para mim, um nome familiar, jamais me detivera 

no estudo de sua obra. Fui sendo, de imediato, seduzida por suas ideias que, a meu ver, 

expressavam uma perspectiva bastante original da ciência contemporânea. A linguagem 

utilizada pelo filósofo para falar das revoluções que marcavam a ciência contemporânea 

era pouco usual, pois entremeada de metáforas e de frases simbólicas parecia não ser a 

forma comumente utilizada pelos epistemólogos. O mais surpreendente, entretanto, é 

que Bachelard não abandonava a precisão e o rigor, exigência indispensável para um 

filósofo das ciências. 

Decidi, então, dedicar-me à leitura das demais obras do autor, mergulhando a 

partir daí num estudo mais aprofundado de sua vertente epistemológica e, fazendo a 

mesma trajetória que fizera o filósofo francês, voltei-me, em seguida, para a vertente 

poética, na qual Bachelard nos revela os segredos dos devaneios, ressaltando a 

importância da imagética inerente à criação poética. Uma convicção me perseguiu desde 

os primeiros momentos do estudo dos textos bachelardianos. As duas vertentes, 

epistemológica e poética, que bifurcam a obra do autor em dois caminhos diferentes, 

completavam-se e até mesmo se conjugavam numa unidade que podia ser delineada a 

partir de temáticas comuns, como a da materialidade e a do tempo como instante. 

Conforme afirmava Bachelard, razão e imaginação eram caminhos indispensáveis para 

a completude do humano, para o que ele denominava de homem das 24 horas.  

De Brasília viajei para os Estados Unidos, onde permaneci por dois anos, mas sem 

abandonar os estudos do pensamento bachelardiano que prosseguiram com o mesmo 
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entusiasmo. De volta ao Rio de Janeiro, fiz o mestrado e logo em seguida o doutorado 

em Filosofia, fazendo de minhas teses um mergulho cada vez mais profundo na obra 

deste pensador admirável, o que resultou na publicação de meu primeiro livro sobre 

Bachelard, intitulado: O racionalismo da ciência contemporânea, livro este que já está 

em sua 3ª edição, pois a venda foi bem promissora, tendo em vista que cada nova edição 

era sempre atualizada e aumentada com novos capítulos sobre temáticas importantes 

presentes nas obras bachelardianas. 

Depois de me submeter a um difícil concurso, ingressei como professora do 

Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seguiram-se 

inúmeros artigos e capítulos de livro sobre o pensamento de Bachelard, que agora 

começava a se expandir no Brasil, tornando-se conhecido em diversas áreas além da 

filosofia, tais como a psicologia, a literatura, a química, a física e a pedagogia. Nas salas 

de aula e em minhas publicações, contribuía para a divulgação cada vez maior do 

pensamento de Gaston Bachelard aqui no Brasil. Em 1993 fui a Paris para conhecer 

François Dagognet, que fora discípulo de Bachelard, e com este pensador admirável 

mantive um contato profícuo que se prolongou até os dias de hoje, sendo enriquecido 

por um diálogo bastante promissor que mais tarde em 2010 culminou na publicação do 

livro O Gozo do Conhecimento e da Imaginação: François Dagognet diante da ciência 

e da arte contemporânea, no qual exponho o pensamento dagogniano, mostrando, não 

só sua filiação ao mestre, como também o caminho original que empreendeu na 

epistemologia e na estética. Considero esta publicação como mais uma conquista, tendo 

em vista que François Dagognet é apontado por muitos comentadores como um 

continuador de seu mestre Gaston Bachelard. 

Os estudos da obra bachelardiana permitiram, como já foi dito, que eu 

estabelecesse um intercâmbio profícuo com centros de pesquisa internacionais, 

principalmente com o Centre de Recherche Gaston Bachelard da Université de 

Bourgogne e a Association des Amis de Gaston Bachelard, situados respectivamente em 

Bar-sur-Aube e em Dijon. 

Embora gostasse imensamente de meu trabalho na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, mudanças na legislação brasileira me obrigaram a deixar a referida 

universidade e aceitar o convite da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para 

integrar o Departamento de filosofia da mesma, onde trabalho até hoje.  
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A mudança de universidade não interferiu no intercâmbio com os centros de 

pesquisa internacionais. Os resultados dessa troca de idéias se concretizaram através da 

organização de vários colóquios, realizados na França e no Brasil e de publicações que 

vieram corroborar a eficácia e positividade desse diálogo vivo entre os pesquisadores 

dos dois países que se dedicavam ao estudo da obra epistemológica e poética de 

Bachelard. 

Acredito que seja importante relatar aqui o fato que serviu de estopim para o início 

desse diálogo cultural entre Brasil e França. 

No ano de 1999, fui procurada pelo Prof. Jean-Jacques Wunenburger, que era na 

ocasião o presidente do Centre de Recherche Gaston Bachelard. O convite feito por ele 

era para que eu elaborasse um dossiê Bachelard que pudesse mostrar como era a 

recepção do pensador francês no Brasil. A primeira ideia era elaborar um dossiê que 

fosse fundamentalmente um levantamento de todas as obras, livros e artigos sobre 

Bachelard publicados no Brasil até aquela data. Compreendi de início o quanto seria 

ousado aceitar tal incumbência, tendo em vista que o Brasil é um país imenso dividido 

em estados que, sendo, de certa forma, independentes, desenvolvem suas pesquisas sem 

que haja uma integração entre os diferentes centros intelectuais do país, o que tornaria 

muito difícil a execução dessa tarefa. Mesmo assim, aceitei a proposta e me dediquei 

com afinco à elaboração de uma lista exaustiva de tudo aquilo que tinha sido publicado 

no Brasil sobre Gaston Bachelard. Surpresa pelo interesse que a obra bachelardiana 

vinha suscitando no Brasil e movida pelo desejo de mostrar que a acolhida do pensador 

francês em nosso país se fazia sentir nas áreas mais diversas do saber, decidi ir além do 

que me fora proposto, incluindo no dossiê, além do levantamento bibliográfico, alguns 

artigos escritos por pesquisadores brasileiros, provenientes de áreas e campos os mais 

diversos. A meu ver, isso viria demonstrar, não só, a recepção que tivera o pensamento 

de Bachelard no Brasil, mas, também, tornaria evidente que o interesse pela obra deste 

pensador original não era restrito aos meios filosóficos, mas, ao contrário, os conceitos e 

categorias bachelardianas vinham sendo discutidos e aplicados no Brasil em outros 

domínios do saber, tais como, o das ciências físico-químicas, o das ciências sociais, o da 

pedagogia, o da psicologia, o da literatura e o das artes em geral. 

 A publicação do dossiê intitulado: Bachelard au Brésil se deu em 2001, na 

França, no Cahiers Gaston Bachelard, editado pelo Centre de Recherche Gaston 
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Bachelard da Université de Bourgogne. A partir daí, as relações entre as universidades, 

brasileira e francesa se intensificaram cada vez mais. Com o intuito de aprofundar o 

estudo da obra bachelardiana, passei algum tempo em Dijon a fim de desenvolver 

pesquisas pós-doutorais sob a orientação do professor Wunenburger, recebendo para 

isso uma bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Em 2003, após participar de alguns colóquios sobre Bachelard, realizados na 

França, achei que chegara o momento de organizar aqui no Brasil um encontro 

internacional que teria por objetivo acolher no país pesquisadores dos grandes centros 

internacionais que pudessem mostrar a partir de perspectivas diversas a importância do 

pensador francês. O Colóquio Internacional Bachelard: Razão e Imaginação foi 

realizado em setembro de 2003 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e contou 

com a participação de 24 conferencistas, entre os quais seis franceses, um italiano, uma 

professora portuguesa que leciona nos Estados Unidos e 16 pesquisadores brasileiros, 

provenientes de diferentes estados do país. A presença de um público de 

aproximadamente 500 pessoas, nos quais estavam, alunos, professores e pesquisadores 

de áreas diversas do saber, serviu para corroborar a repercussão e o sucesso do evento. 

A intensificação das relações entre pesquisadores brasileiros e franceses deu 

ensejo a que outros países interessados nos estudos da obra bachelardiana passassem a 

participar dessa troca cultural. Em 2004, convidada para participar e presidir a mesa de 

encerramento do Colóquio Autour de la Psychanalyse du feu, realizado na Université de 

Bourgogne, tive a satisfação de conhecer Valeria Chiori que, além de fundar um Centro 

de estudos Bachelardianos em Nápoles, é responsável por uma periódico temático,  

intitulado Bachelardiana, cuja importância como meio de divulgação do pensamento de 

Bachelard é inegável. Convidada a publicar neste periódico ao lado de outros grandes 

nomes de pesquisadores do pensamento de Bachelard, aceitei, ampliando assim o 

intercâmbio com a Itália. Foram publicados em Bachelardiana, dois trabalhos meus, o 

primeiro intitulado: Bachelard, Lautréamont e Caillois dinanzi alle linee di forza 

dell’Imaginazione, que saiu em 2007, e o segundo, que recebeu o título de Il Binomio 

Natura-Cultura - La Prospetiva Di Gaston Bachelard, publicado em 2009. Em 2012, 

Bachelardiana preparou um número especial em homenagem ao cinquentenário da 

morte do filósofo, intitulado Bachelard- Héritages, para o qual escrevi um texto em 
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francês um pouco mais extenso que este, no qual também mostro o que resultou de meu 

encontro filosófico com Bachelard.  

Acredito que não caberia me estender demasiadamente sobre o intercâmbio 

cultural crescente que tive com os centros internacionais de pesquisa que se dedicam à 

divulgação da obra bachelardiana. Mas não poderia deixar de registrar aqui alguns 

nomes de pesquisadores com os quais a troca de idéias foi intensa, não só através da 

vinda destes ao Brasil, como também através de viagens que fiz a França. Gostaria de 

destacar o nome do poeta Jean-Luc Pouliquen, com quem dividi diversas publicações e 

a realização de um DVD sobre Gaston Bachelard, cujo realizador foi André Meyer, 

professor de coreografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem sido muito 

importante também o diálogo que venho estabelecendo com a professora Tereza 

Castelão Lawless, da Grand Valey State University dos Estados Unidos, e que tem 

vindo diversas vezes ao Brasil para palestras e participações em bancas de teses e que, 

para satisfação nossa aceitou o convite para participar da mesa-redonda do evento que 

organizei com a professora Dirce Solis em março de 2013 e que agora estamos 

disponibilizando para publicação na revista eletrônica dos estudantes de Pós-Graduação 

da UERJ. Não posso deixar de fazer citar o nome da Profª Maryvonne Perrot que foi 

presidente do Centre de Recherche Gaston Bachelard e que me convidou várias vezes 

para colóquios, realizados na Université de Bourgogne, além de ter vindo ao Brasil a 

meu convite para palestras na UERJ. Com a Profª Maryvonne Perrot dividi a orientação 

de co-tutela do aluno Fabio Ferreira de Almeida. Outro nome importante é o do filósofo 

Jean Libis, que foi presidente da Association des Amis de Gaston Bachelard durante 

muitos anos e com quem mantenho contato assíduo. São muitos os estudiosos de 

Bachelard com os quais venho mantendo uma troca de ideias rica e eficaz, mas 

infelizmente não há espaço para lembrá-los neste trabalho, apesar de reconhecer que 

foram importantes para o aprofundamento da obra bachelardiana. 

Antes de entrar na segunda parte, gostaria de dizer que a escrita deste texto me 

trouxe imensa satisfação, pois permitiu que, de um lado, eu pudesse tornar público o 

meu empenho em fazer com que a obra magnífica deste pensador contemporâneo se 

tornasse conhecida em meu país e que, de outro, desse ensejo a que um público maior 

viesse saber o quanto as ideias bachelardianas foram importantes para a minha formação 

filosófica e para a formação do homem brasileiro em geral que, por ter sofrido por 
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vários anos, através da influência do positivismo, viu-se atrelado a um modelo de 

educação obsoleto que impedia o crescimento individual do estudante brasileiro. 

*** 

Vou agora, num segundo momento, procurar deslocar o ângulo de meu olhar, a 

fim de me voltar para o interior mesmo da obra de Bachelard, com o intuito de destacar 

aí os aspectos principais que foram de importância incontestável para minha formação 

filosófica e que, a meu ver, podem de forma mais geral contribuir para a criação de um 

novo ideal de cultura nos meios intelectuais brasileiros. 

 Rica, complexa e desconcertante, a obra de Bachelard foi, a meu ver, de grande 

importância para minha formação filosófica. Ao mergulhar no fluxo inconstante e 

dinâmico de seu pensamento, pude perceber a proliferação de ideias que levavam a 

caminhos diversos, provocando reflexões profundas sobre temas importantes da 

atualidade. 

Alguns aspectos importantes que perpassam a obra do pensador francês foram 

importantes para que eu chegasse a conclusões me conduziriam por caminhos novos e 

fundamentais na minha profissão. 

O primeiro desses aspectos é a presença de nova forma de racionalismo e de 

racionalidade que perpassa a obra do filósofo. Opondo-se ao racionalismo clássico de 

índole cartesiana, Bachelard desenvolve em sua epistemologia a ideia de razão 

dialogada, uma razão que caminha e progride pela recusa de pressupostos anteriormente 

admitidos. 

Contemporâneo das revoluções científicas instauradas pela teoria da relatividade, 

pela mecânica quântica e pelas geometrias não euclidianas, Bachelard afirma que 

estamos vivendo um novo espírito científico. Parte do princípio de que as 

transformações que ocorreram no interior das teorias científicas são um fato inegável 

que atesta a dinamicidade e a fecundidade da razão. 

Há em Bachelard um projeto primordial: o de elaborar um racionalismo aberto que 

descreve a inconstância da razão, exaltando seu aspecto inventivo e inovador. 

Consegue, assim, ultrapasar, através de seu racionalismo, os aspectos de inércia e de 

ociosidade que ainda persistem no idealismo cartesiano. 
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Para Bachelard, a razão “imprudente” e “agressiva”, na luta consigo mesma se 

retifica e se refaz de maneira inesgotável. Recusando a segurança da evidencia e da 

certeza, assim como a ineficacia do dogmatismo, a razão bachelardiana se lança com 

avidez no jogo dinâmico  e fecundo da constituição do conhecimento. 

Ao longo de sua obra o filósofo vai mostrar que a razão é descontínua e que seu 

desenvolvimento é marcado por rupturas, o que nos leva a concluir que a doutrina 

tradicional de uma razão absoluta e imutável não é, apenas, uma filosofía. É uma 

filosofía perimida (Bachelard, 2002, p.145).  

Reforçando essa idéia, Bachelard acrescenta em L’engagement rationaliste: 

 

A razão felizmente incompleta não pode mais adormecer sobre a tradição; 

não pode mais se apoiar sobre a memória para recitar suas tautologías. Sem 

cessar, é preciso provar e se provar. Está em luta com os outros, mas acima 

de tudo, com ela mesma. Desta vez, ela tem a garantia de ser incisiva e joven 

(Bachelard, 1972, p.12).  

  

A nova concepção de razão e de racionalismo inerente à obra bachelardiana me 

levou a repensar o que vem a ser conhecimento. Compreendi, lendo o texto de 

Bachelard Le surrationalisme, que o ato de conhecer não se reduz à repetição monótona 

e constante de verdades absolutas e imutáveis que, uma vez alcançadas, se solidificam, 

ancorando-se no porto seguro da memória. Se a razão não é, de forma alguma, tradição, 

o conhecimento terá que ser uma aventura em direção ao novo e ao abrupto, conhecer é, 

pois, estabelecer idéias novas a partir da negação do saber anterior e da retificação dos 

conceitos que antes pareciam sólidos e verdadeiros. Tomando como pressuposto as 

ideias bachelardianas, introduzi em meus cursos o debate de ideias como algo 

fundamental para se chegar à construção de um novo saber. 

 Pude detectar, também, por detrás do racionalismo bachelardiano, uma 

pedagogia latente que exerceu sobre mim grande influência, principalmente em minha 

atuação como professora, e que me levou a privilegiar o diálogo, as discussões e o 

debate como instrumentos de aprendizagem. O próprio Bachelard já afirmava que o 

racionalismo contemporâneo se impõe como um racionalismo docente/discente, ou seja, 

um racionalismo que não é solidário do imperialismo do sujeito, mas que precisa para se 

desenvolver do intercâmbio de ideias tal como acontece na cidade científica. 
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 Verifiquei que a pedagogia bachelardiana, pelo fato de não ser explícita, 

bifurca-se, como a própria obra do autor, em duas vertentes, ou seja, numa pedagogia da 

razão dialogada e numa pedagogia da imaginação que, estimulando a criatividade, leva 

ao progresso do saber. Nesse sentido, passei também a adotar como recurso de ensino o 

que denomino de pedagogia da imaginação criadora. Procurei, assim, tornar a sala de 

aula um espaço para o desenvolvimento da função imagética. Resolvi fazer o casamento 

da filosofia com o cinema, trazendo Bachelard e suas categorias filosóficas para 

repensar a imagética fílmica, mostrando que a dinâmica de imagens que move a estética 

do cinema provoca no espectador profundas repercussões e ressonâncias e leva ao 

aprofundamento de si, fazendo com que aquele que assiste ao filme se torne também 

criador. 

Apesar do tema da educação não aparecer de forma explícita na obra 

bachelardiana, pude, com Bachelard, compreender o sentido complexo de formação do 

sujeito e o verdadeiro significado de escola, de uma escola que visa ao dinamismo 

espiritual do ser humano e que tem, portanto, como fundamento a função turbulenta da 

razão e a dinamologia inovadora e criativa da imaginação. Isso foi de grande valia para 

minha atuação como professora e pesquisadora, na medida em que procurei fazer da 

universidade um espaço para o debate e a troca de ideias, um debate que levasse ao 

desenvolvimento individual de cada aluno. 

Creio ser interessante retomar a noção bachelardiana de formação do sujeito, 

noção esta imprescindível para se pensar o sentido de educação. Há na obra 

bachelardiana uma preocupação constante: a de mostrar em que consiste a formação do 

sujeito no seu empenho de produção de conceitos e no seu esforço de criação de 

imagens. Lendo Bachelard cheguei à conclusão de que o aprofundamento da ideia de 

formação do sujeito poderia ser de grande contribuição para a educação, não só do 

homem brasileiro em especial, como também, do ser humano em geral. 

Para que se possa compreender o verdadeiro significado do termo “formação” na 

obra bachelardiana, é preciso compreender a crítica que este faz ao cogito cartesiano. 

Contestando Descartes, Bachelard mostra que é impossível nos apreendermos como 

sujeito puro e distinto. O sujeito só se apreende como sujeito a partir de um trabalho, de 

um trabalho complexo que consiste, de um lado, em uma retificação do saber 

previamente adquirido, isto é, pela negação das idéias que antes pareciam sólidas; e, de 
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outro, pela recusa das intuições primeiras que se impunham de imediato ao sujeito e que 

constituíam o que Bachelard denomina de obstáculos epistemológicos. 

Pode-se retirar da obra bachelardiana algo de relevante à respeito do processo de 

formação e de aprendizagem. Conforme mostra Bachelard, a atividade mais essencial 

do sujeito  é a de se enganar. Nesse sentido, nós nos educamos pelo mecanismo de nos 

afastar dos obstáculos que se interpõem em nosso caminho durante o ato de conhecer, 

nós nos educamos pela perda de nossas ilusões, nós nos educamos pelo ato consciente 

de afastar os erros. 

Assim, para Bachelard, a consciência de eliminação dos erros subjetivos 

constitui um processo de formação e de educação permanente. Quanto mais difícil o 

erro, mais difícil será a tarefa de o afastar e mais rica será a experiência do sujeito. 

Dessa forma, a formação do sujeito implica primordialmente em sua 

desconstrução e na construção de um novo eu, desta vez mais claro e mais distinto 

porque foi desenganado. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, segundo Bachelard, formação é, em última 

instância, reforma do sujeito. Impõe-se, pois, para o filósofo, que se exprima a dimensão 

dinâmica do espírito que se renova e se refaz, caminhando em direção ao novo e ao 

futuro. 

Compreendi, pois, com Bachelard que o processo de formação do sujeito não é 

de forma alguma passivo, mas, ao contrário, é resultado de um esforço contínuo e 

permanente. O ato de conhecer implica em retificação de idéias e em construção de 

fenômenos, o que faz com que a ciência seja uma phénoménotechnique. Por outro lado, 

no que diz respeito ao sujeito, implica no refazer-se constante e ininterrupto, na medida 

em que o eu se reconstrói, afastando as ilusões primeiras. Retomando o que diz Michel 

Fabre : « o pensamento bachelardiano representa o esforço mais empenhado de 

reintegrar o trabalho no lazer e ressaltar, assim, a noção grega  de « scholé » na ideia de 

formação permanente » (FABRE, 1995, p.4). 

Pode-se, então, concluir que a educação e a formação implicam, acima de tudo, 

na desconstrução e na reforma do sujeito que, retificando os conceitos aprendidos e 
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refazendo as ideias aprendidas, faz de seu dinamismo e de sua inconstância a exigência 

pedagógica mais importante e mais fundamental. 

 Gostaria de ressaltar mais uma ideia importante que me marcou na leitura dos 

textos bachelardianos. Trata-se da noção de tempo como instante. Opondo-se à noção de 

duração de Bergson, Bachelard afirma que o verdadeiro tempo é o instante, renegando, 

assim, o historicismo e a psicanálise, que servem de base para a sociedade 

contemporânea do Ocidente. 

Com Bachelard fui convidada a desconstruir o tempo linear, contínuo e horizontal 

da vida cotidiana, fui levada a ver na ciência um progresso por rupturas, fui conduzida a 

vivenciar, no campo da imaginação e do devaneio, o instante fecundo de criação. 

Compreendi que só assim o homem experimenta novas possibilidades de ascensão 

espiritual, afastando-se da rotina monótona e repetitiva do dia a dia, conseguindo se 

elevar num vôo ascensional de liberdade plena que somente o tempo do instante pode 

proporcionar. 

Bachelard me ensinou, pois, a necessidade de viver a “contratempo” e a 

“contrassenso”, fazendo-me acreditar que a escola não deve ser um simples 

prolongamento da vida e do senso comum social. A escola deve ser regida pelo instinto 

criador e pela busca permanente de um ultrapassamento de si mesmo. Mas o mais 

importante de tudo foi compreender que a escola proposta por Bachelard é imanente ao 

espírito mesmo do homem. Assim sendo, precisamos nos conscientizar de que esse 

modelo de escola já é inerente a cada um de nós e resgatá-lo significa nos tornarmos 

capazes de nos formar, ou melhor, de nos transformar ininterruptamente.  

Considerando a grande influência que o Brasil recebeu ao longo de muitos anos 

dos países desenvolvidos, que levou nosso país a absorver os valores pós-modernos de 

ordem pragmática que regem as sociedades capitalistas, e que comprometem o 

verdadeiro sentido de educação, só temos a acrescentar que divulgar as ideias 

bachelardianas foi de importância inestimável para o estudante brasileiro. 

Por outro lado, a acolhida de Bachelard por parte de alguns intelectuais brasileiros 

contribuiu para a transformação dos quadros positivistas que, através da política, 

dominaram por muito tempo o ideal de cultura em nosso país, impondo nos meios 

acadêmicos novo ideal de educação contrário ao do positivismo. Consciente de que o 
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traço marcante do pensamento de Bachelard é sua fecundidade heurística que faz com 

que seus conceitos e categorias provoquem em seus leitores a criação abundante de 

novas ideias e a renovação constante de conhecimentos e de valores que permanecem 

enraizados em nosso eu mais profundo, tenho, pois, procurado divulgar cada vez mais 

nos meios universitários brasileiros a obra admirável deste pensador francês, obra 

instigante, de sedução inigualável, cujo ideal utópico de educação nos adverte contra a 

ociosidade, traço marcante das sociedades contemporâneas, regidas pelo ideal de 

consumação passiva. 

Gostaria de concluir com a retomada das palavras sabias e instigantes do mestre 

francês que nos leva a repensar conceitos e pré-conceitos que, arraigados em nosso eu 

mais profundo nos impedem de caminhar para o futuro. Em L’idéalisme discursif 

Bachelard nos adverte: 

 

Assim, o conhecimento do ser espiritual se duplica de uma consciência de um 

devir espiritual. O espírito se revela como um ser a se instruir, ou seja, como 

um ser a se criar. O conhecimento se dinamiza pelo fato mesmo de sua 

historicidade. Por ter uma história ele tem um destino. E esta história é 

pedagógica (Bachelard,1970, p.90). 
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