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Resumo 

 
A perspectiva desenvolvida por Bachelard levanta importantes leituras sobre o papel dos instrumentos científicos. 

Primeiro, destaca a ideia de que o real é acessado por teorias materializadas, os instrumentos científicos; segundo, a 

fenomenotecnia apresentada por Bachelard contribui na construção de fenômenos não existentes ou inacessíveis ao 

homem. Outro aspecto relevante é a superação da ideia de uma objetividade a ser encontrada por uma experiência a 

ser construída, isto é, uma objetivação do real. E por fim, a fenomenotecnia revela o caráter social da produção do 

conhecimento científico. 

 

1. Introdução 

A problemática da relação entre teoria e o real na Epistemologia Bachelardiana assume uma 

característica bastante peculiar. Bachelard procura demonstrar que o acesso ao real não acontece 

de forma direta, e que as formulações científicas não descrevem o real, mas uma realidade 

construída. Essa realidade é mediada pelos instrumentos científicos que possibilitam a ampliação 

da capacidade humana de lidar com os fenômenos da natureza. No entanto, a mediação pelos 

instrumentos científicos não significa o acesso à realidade em si, mas um mecanismo construído 

pelo homem, isto é, esses instrumentos são, em realidade, teorias científicas materializadas para 

mediar o acesso entre a teoria e a experiência científica.1 

A perspectiva desenvolvida por Bachelard levanta importantes leituras sobre o papel dos 

instrumentos científicos. Primeiro, destaca a ideia de que o real é acessado por teorias 

materializadas, os instrumentos científicos; segundo, a fenomenotecnia apresentada por Bachelard 

contribui na construção de fenômenos não existentes ou inacessíveis ao homem. Outro aspecto 

relevante é a superação da ideia de uma objetividade a ser encontrada por uma experiência a ser 

construída, isto é, uma objetivação do real. E por fim, a fenomenotecnia revela o caráter social da 

produção do conhecimento científico. 

2. A fenomenotecnia bachelardiana 

Para Bachelard a ciência atual criou uma verdadeira técnica de construção de fenômenos, 

tornando-se assim, uma “verdadeira fenomenologia científica, […] é essencialmente uma 

fenomenotécnica” (Bachelard 2000, p. 19), isto é, produtora de realidade e não reprodutora. Neste 

sentido, nas pesquisas atuais “o instrumento é o mediador necessário para estudar um fenômeno 

verdadeiramente instrumentado, designado como objeto de uma fenomenotécnica” (Bachelard 

1977a, p. 9). 
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1 “Os instrumentos não são senão teorias materializadas. Deles saem fenômenos que trazem por todos os lados a marca 

teórica” (Bachelard 2000, p. 19). 
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Alguns estudiosos da obra de Bachelard, ao tratarem da fenomenotecnia, realçam que os 

instrumentos científicos são teorias materializadas. Barbosa, por exemplo, afirma que “os 

instrumentos são teorias materializadas” (Barbosa 1996, p. 143) e Canguilhem que “na ciência 

moderna os instrumentos não são auxiliares, são os novos órgãos que a inteligência se apropria 

para excluir do circuito científico os órgãos dos sentidos, como receptores” (Canguilhem 1975, p. 

191). Assim, a perspectiva adotada por esses estudiosos da Epistemologia de Bachelard demonstra, 

claramente, que não se tem acesso ao real como os instrumentos científicos, visto que, em 

realidade, estamos “vendo” fenômenos através de uma lente.  

Outro aspecto importante levantado por Bachelard é o papel criador da técnica, visto que ela 

cria fenômenos inexistentes para a ciência. Segundo Castelão-Lawless “Bachelard sustenta assim 

que a atividade científica compreende a fabricação e a invenção, e que os fenômenos são 

provocados pelas técnicas experimentais” (Castelão-Lawless 2005, p. 114) e Desti, por sua vez, 

afirma que “para Bachelard a realidade na ciência moderna é uma realização. Com efeito, longe 

de reencontrar uma ordem nos dados dos fatos, a ciência inventa e fabrica fatos” (Desti 2006, p. 

18) o que leva Castelão-Lawless a enfatizar o realismo de segunda posição de Bachelard: “desde 

o instante que os instrumentos são teorias materializadas, não existe diferença qualitativa entre os 

produtos da física ou da química matemática e os produtos da tecnociência” (Castelão-Lawless 

2005, p. 114). 

Segundo essa linha de raciocínio, é possível afirmar que a fenomenotecnia em Bachelard está 

em consonância com a crítica que desenvolve ao realismo.2 Segundo Lecourt 

A atividade do pensamento científico consiste em vias focadas nos instrumentos teoricamente definidos 

e por isso, na montagem de aparelhos segundo programas de realização racional em efetuar 

acoplamentos entre o abstrato e o concreto. Ou ainda, para empregar outra expressão de Bachelard, a 

concretizar o abstrato (Lecourt 2002, p. 70). 

Almeida, por sua vez, afirma que “a realidade é, portanto, uma consequência provisória da 

atividade do espírito, do trabalho da razão, jamais um achado” (Almeida, 2005, p. 38). Assim, 

segundo Lemos, a ciência atual não busca uma teoria do real, “mas de uma ciência que 

efetivamente torna real a teoria, real este que é discursivo, mas nem por isso menos construto na 

sua aplicabilidade” (Lemos 2005, p. 280), indo ao encontro da tese de Bachelard sobre a Teoria 

da Relatividade: “a Relatividade não encontra, de início, uma realidade sobre a qual, 

posteriormente, se aplicaria em estudar, seguindo assim a orientação de todo realismo, mas ela 

organiza entidades antes de colocar […] o problema essencialmente secundário de sua realidade” 

(Bachelard 1929, p. 213). 

Essa maneira de compreender a problemática científica leva a uma revisão da objetividade. Se 

os instrumentos utilizados pela ciência seriam uma garantia de acesso ao real, de forma 

independente do sujeito, com a perspectiva adotada por Bachelard chega-se a uma situação em que 

esse real é uma construção, uma formulação e não reprodução fiel do real. 

Essa leitura da objetividade leva a uma reformulação do papel desempenhado pelo método 

científico. Este era visto como um mecanismo de garantia da validade do saber da ciência. No 

entanto, com o advento da interpretação bachelardiana, não é mais possível pensar o método com 

tal característica, visto que Bachelard defende “uma cooperação sempre renovada das teorias e 

métodos, em suma, assinala a dialética do abstrato e do concreto” (Almeida 2005, p. 42). Essa 

renovação constante do método científico está relacionada com o próprio fenômeno que se está 

estudando. Isso ocorre porque, segundo Almeida, “as variáveis mudam após o método escolhido 

e o melhor método depende sempre do que se pretende alcançar, isto é, de um aspecto bem definido 

e bem determinado do fenômeno” (Almeida 2005, p. 43). Essa visão da relação entre o teórico e o 

experimental, mediado pelo método, leva Canguilhem a defender que “uma ligação real entre 

fenômenos supõe inseparáveis a medida e a detecção, a análise e os aparelhos, a proteção contra 

                                                 
2 “Com o progresso técnico, ‘a realidade’ estudada pelo cientista muda de aspecto, perdendo assim esse caráter de 

permanência que fundamenta o realismo filosófico” (Bachelard 1977a, p. 16). 
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as perturbações, enfim, uma teoria matemática e uma técnica experimental da causalidade” 

(Canguilhem 1975, p. 193). 

Essa visão do método científico implica em perceber que ele não garante uma verdade 

definitiva como se acreditava. O método se torna, com as novas teorias científicas, extremamente 

circunstanciado. O método torna-se, então, um fator de “mediação entre o pensamento e a 

realidade” (Barbosa 2010, p. 93), visto que, o método “é sempre um ponto de vista sobre o real. 

Ele não pode transformar-se em rotina, sob pena de perder o seu valor de fecundidade. […] Se os 

objetos são mutáveis, o método precisa acompanhar o seu movimento, logo, ele não pode ser 

estabelecido nem antes nem fora do trabalho científico” (Barbosa 1996, pp. 104-105). 

Neste contexto, podemos perceber que se o método científico não garante a verdade na ciência, 

o dado científico é fruto da construção do método utilizado. Canguilhem a esse respeito, afirma 

que “a prova científica é trabalho porque reorganiza o dado, porque suscita efeitos sem 

equivalentes naturais, porque constrói seus órgãos” (Canguilhem, 1975, p. 192), visto que a 

objetividade científica “coloca entre parênteses o que é imediatamente dado e que concerne a um 

pensamento que não parte do real, mas alcança o real, que o constitui, o organiza, conferindo-lhe 

um valor de objetividade” (Desti 2006, p. 8). Essa perspectiva leva Brunschvicg a afirmar, segundo 

Canguilhem, que “a ciência não reflete a verdade, ela a dita” (Canguilhem 1975, p. 191). A 

objetividade passa a ser desse modo 

Fundada sobre a existência de objetos ou de uma realidade objetiva. A objetividade deixa, pois, de ser 

um dado primitivo. Ela tem que ser conquistada. É através de racionalizações e técnicas que o 

conhecimento encontra sua coerência. O objeto científico não pode aparecer de imediato como objetivo. 

A objetividade passa a ser um processo, o que significa dizer que a objetividade, para Bachelard, é uma 

objetivação e deve, assim, ser constantemente reconquistada (Barbosa; Bulcão 2004, p. 39). 

Essa perspectiva de objetividade conduz a outra visão sobre a verdade. Com Bachelard a verdade 

toma outro caráter, a verdade de uma teoria e não a verdade no sentido universal. Essa restrição 

ocorre devido à limitação da abrangência das teorias, às restrições impostas pelos métodos e, 

também, à mediação “conduzida” pelos instrumentos científicos. Barbosa afirma a esse respeito 

que “a verdade deixa de ser uma correspondência entre o pensamento e a realidade para ser uma 

construção realizada e regulada pela comunidade científica. A verdade é sempre a verdade de uma 

teoria; ela não aparece através da relação com a realidade” (Barbosa 1996, p. 114), o que é 

partilhado também por Cesar ao afirmar que a verdade em Bachelard “não é mera concordância 

entre pensamento e realidade; mas infinita aproximação entre as teorias construídas pelo sujeito 

cognoscente, cada vez mais complexo na sua evolução e a realidade, como resistência e mistério 

não é mera coerência racional, mas coerência medida pela eficácia das teorias” (Cesar 1996, p. 

114). 

A verdade, como resultado de uma teoria científica, circunstanciada, está em consonância com 

o pensamento de Bachelard que pensa numa verdade momentânea, visto que o conhecimento 

científico é histórico. Lecourt afirma que a interpretação desenvolvida por Bachelard rompe com 

o idealismo de uma verdade absoluta, visto que “uma verdade científica não pode ser concebida 

como ‘absoluta’ no sentido em que seria o ponto final, o ponto de perfeição do conhecimento, mas 

que é somente uma etapa de um processo de aproximação crescente” (Lecourt 1974, p. 73). 

Esta visão de que a verdade apresenta um caráter histórico é destacada por Cesar quando afirma 

que 

A verdade se apresenta como lógica e formal, enquanto visa coerência, coordenação da realidade; mas 

se apresenta, também, como assertórica, ocupada com a redução da indeterminação das descrições 

finas, com o aprofundamento da compreensão. Este segundo tipo de verdade está ligado à verificação 

progressiva das teorias, à prova de fecundidade e do progresso a que conduz (Cesar 1996, p. 113). 

Ou seja, “as verdades produzidas pelas ciências se estabelecem ao fim de um processo” (Lecourt 

1974, p. 72). A verdade, na Epistemologia Bachelardiana, estaria subordinada ao processo de 
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objetivação que não se constitui numa realidade, mas numa conquista. A validação da teoria 

científica como seu processo de objetivação está ligado, intrinsecamente, à comunidade científica 

que valida os seus resultados, ou seja, “é a cidade científica que é a criadora de suas próprias 

normas. É portanto ela que é a dententora dos critérios da objetividade ou da veracidade” (Lecourt 

2002, p. 76). 

A perspectiva destacada por Bachelard, da feição limitada da objetividade, ao defender uma 

objetivação do real científico e do papel desempenhado pela comunidade científica, demonstra 

claramente o caráter social deste conhecimento. Castelão-Lawless afirma que “a técnica é a 

expressão racional da visão de mundo científica, tanto que o conhecimento científico resulta 

tecnicamente da objetividade no instrumento científico” (Castelão-Lawless 2005, p. 106), visto 

que a fenomenotecnia “reflete o caráter social, construído, historicamente contingente do 

conhecimento científico, como entidades científicas” (Castelão-Lawless 2005, p. 106), destruindo, 

assim, a ideia de uma ciência independente das questões sociais em que é elaborada. 

A fenomenotecnia no pensamento de Bachelard se constitui, portanto, num importante 

conceito, pois permite relacionar a formulação teórica com a experiência. A experiência científica, 

na atualidade, somente é possível pela mediação dos instrumentos que eram considerados neutros 

no processo de construção do saber. Com a perspectiva desenvolvida por Bachelard, o instrumento 

é uma teoria materializada e, portanto, não permite o acesso à realidade como ela é, sendo uma 

perspectiva de “ver” o fenômeno. Esse conceito também permite uma conciliação entre o aspecto 

teórico da ciência e a experiência, pois estabelece uma interligação entre as duas faces do processo 

científico. 

3. A Teoria da Relatividade e a fenomenotecnia bachelardiana 

A partir do exposto é possível compreender a Teoria da Relatividade como uma teoria criada a 

partir da fenomenotecnia bachelardiana. 

A maneira de entender o processo de constituição da Teoria da Relatividade em Bachelard é 

resultado da leitura que realizara da obra de Émile Meyerson La deduction relativiste, em 1925. 

Nesta obra, Meyerson defende os conceitos relativísticos como reais. A realidade concreta se 

caracteriza como tendo uma existência independente do sujeito, no sentido em que o senso comum 

a define, como objetos que existem concretamente, não estando relacionados com os processos 

psíquicos de interação com a realidade externa. 

Esta realidade concreta definida por Meyerson não está relacionada apenas aos objetos que se 

tem contato, mas também, com aqueles que são apenas entes científicos ou fruto de instrumentos, 

como os objetos astronômicos, pois estes “não são, portanto, as impressões puras e simples de 

nossos órgãos dos sentidos, tornados estes órgãos afinados pelo uso de instrumentos” (Meyerson 

1925, p. 20). Assim, Meyerson admite a criação de objetos que são meramente dedutivos, mas que 

poderão ser constatados experimentalmente com o avanço científico e tendo sua realidade no 

mesmo nível que o atribuído pelo senso comum: 

Estes objetos criados pela ciência são verdadeiramente percebidos, mesmo utilizando instrumentos 

ópticos; sua existência pode ser simplesmente inferida, de tal sorte que um ser inteiramente hipótetico 

pode tornar-se, as inferências se multiplicando, tornar-se, assim, completamente real. As moléculas e 

os átomos somente eram seres da razão desde Demócrito até a nossa época; então desde Senhor Gouy, 

Senhor Perrin e Senhora Brag, eles fazem, não há dúvidas, parte do real físico. E nada é mais certo que 

o fato que nós concluímos sua existência por raciocínios análogos a estes pelos quais o senso comum 

se persuade da existência de um objeto qualquer600 (Meyerson 1925, pp. 20-21). 

Assim posto, Meyerson defende que os objetos da realidade científica são semelhantes aos do 

senso comum na acepção de existência: "o real científico, tanto por sua essência quanto por sua 

gênese, assemelha-se em todos os pontos a este que nos oferece a percepção espontânea do senso 

comum” (Meyerson 1925, p. 29). Assim, as teorias científicas como a Teoria da Relatividade de 

Einstein apresentam um caráter realista no sentido que, por exemplo, o espaço de quatro dimensões 
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existe de fato, não sendo apenas uma criação do espírito humano. 

É a partir deste diálogo que Bachelard estabelece com Meyerson que elabora uma concepção 

indutivista da Teoria da Relatividade. 

No contexto teórico do pensamento de Bachelard, é necessário analisar o cálculo tensorial que 

sustenta a Teoria da Relatividade Geral. Essa ferramenta matemática se constitui num elemento 

muito importante no pensamento bachelardiano porque ela seria a expressão máxima da 

construção de uma realidade abstrata a partir da Matemática e que seria capaz de expressar os 

princípios da Teoria da Relatividade com bastante precisão. 

O cálculo tensorial apresenta em sua essência a capacidade de generalização por possibilitar 

através de seus recursos de variação um duplo papel: ser possível a partir de situações particulares 

inferir a generalização tendo por base sua estrutura matemática permanente, levando Bachelard a 

afirmar que “o cálculo tensorial é um método” (Bachelard 1929, p. 65). 

Bachelard desenvolve uma argumentação bastante ampla para expressar o caráter 

metodológico do cálculo tensorial. Para confirmar como é possível a partir de um caso particular 

alcançar o geral3, utilizando a indução matemática, ele menciona a passagem de uma coordenada 

em transformação galileana para a einsteiniana: 

Quando uma lei física é expressa em coordenadas galileanas por uma relação onde figuram expressões 

que são visivelmente formas degenerada de tensores e (de) suas derivadas ordinárias, nós podemos, 

sempre em coordenadas galileanas, recolocar as formas degeneradas pelos próprios tensores e as 

derivadas ordinárias pelas derivadas covariantes; em coordenadas galileanas, nada é alterado e ao 

mesmo tempo a lei é colocada sob uma forma tensorial geral. Esta forma é exigida pelo princípio da 

relatividade, pois ele é independente do sistema de coordenadas: é certamente a expressão geral da lei 

em coordenadas arbitrárias no universo euclidiano e é quase sempre a expressão da lei em um universo 

nao-euclidiano, no Universo real onde existe um campo de gravitação (Bachelard 1929, p. 66). 

Com esse exemplo Bachelard procura demonstrar como é possível passar de uma situação 

particular, no caso as coordenadas galileanas, para uma lei geral, à forma tensorial geral. Essa 

passagem de um caso particular para um geral é possível graças às características do cálculo 

tensorial que “por suas fórmulas condensadas […] chega a inscrever a generalidade sob o signo 

persuasivo do particular” (Bachelard 1929, p. 63). Essa generalização é alcançada por meio desse 

cálculo porque, segundo Bachelard, é a partir da construção matemática que emerge a realidade. 

E esta, neste caso, são os elementos que permanecem constantes e não sofrem modificações. 

Segundo Spaier, esse método descrito por Bachelard não se limita ao particular, mas culmina 

numa generalização visto que “a operação, longe de tomar seu ponto de partida no ‘particular’, é 

uma espécie de generalização prévia que acaba por nos conduzir ao encontro dos dados 

experimentais mais tênues” (Spaier 1931-1932, p. 369). Desta forma, “a generalização nos livrará 

dos elementos do real que escapariam a um estudo aprofundado do caso particular, sempre tocado 

de relatividade” (Bachelard 1929, p. 52). A conquista, então, da realidade em Bachelard, se dá pela 

generalização4 que é alcançada por “vias indutivas” (Bachelard 1929, p. 52). 

Essa maneira de conceber a construção do conhecimento científico significa uma ruptura com 

a tese realista ao afirmar que não existe uma realidade a ser encontrada, mas a ser construída numa 

interação entre os pressupostos teóricos e empíricos. Neste sentido Bachelard declara que 

A possibilidade ambiente vai em qualquer sorte penetrar na realidade, dar a esta realidade, no sentido 

mesmo do possível, sua verdadeira figura. E vice versa, a realidade vai afirmar os quadros da 

possibilidade pura. Realidade e possibilidade vão se encontrar separadas sob uma totalidade de ordem 

algébrica particularmente homogênea (Bachelard 1929, p. 80). 

Assim, as projeções teóricas encontraram o real que dará os contornos dessa projeção através da 

                                                 
3 O geral é alcançado pela generalização dos elementos permanentes. É o permanente que constitui a realidade e 

permite a sua generalização em lei. 
4 “Prova-se então a realidade pela generalidade” (Bachelard 1929, p. 52). 
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experiência científica, ou seja, a realidade não será descoberta, mas chamada a participar da 

construção da realidade como afirma Bachelard: 

A Realidade terá epistemologicamente um papel novo porque ela poderá ajudar na incorporação de uma 

possibilidade vaga e precária, dotada de um sentido inicial simplesmente algébrico, em um corpo geral 

e coerente de possibilidades. Em outras palavras, se vai de um sentido simplesmente matemático da 

possibilidade a um sentido realista da possibilidade. Em compensação, o esforço construtivo das 

matemáticas escapará à objeção de ser inteiramente artificial porque tomará certamente sua impulsão 

nos caracteres nitidamente experimentais (Bachelard 1929, p. 81). 

A feição da Teoria da Relatividade implica, antes de tudo, em um caráter a priori dos aspectos 

teóricos em relação ao real, onde o teórico aparece então como possibilidade que encontra uma 

realidade apta a receber suas determinações. É nesse contexto que o cálculo estabelece as diretrizes 

a serem seguidas na elaboração da realidade o que implica num estabelecimento de estruturas que 

se mantêm constantes e caracterizam a existência de uma realidade a partir do processo de 

generalização conduzido pelo cálculo tensorial - na situação específica, a realidade científica. 

Esse caráter a priori dos enunciados relativistas têm, segundo Bachelard, uma coerência 

interna independente da realidade, porque 

O Relativista não se limita a estabelecer a possibilidade a priori de uma experiência, ele estuda esta 

possibilidade nela e por ela mesma. Ele faz do possível um sistema. Se tem mesmo a impressão que o 

Relativista vai mais longe e que se enamora de um verdadeiro realismo platônico do possível, ele tende 

à atribuir a substância uma organização rica e coerente do possível (Bachelard 1929, pp. 81-82). 

Por conseguinte, a teoria possui uma independência em relação ao real. Em realidade, é o teórico 

que define o real científico no âmbito da Epistemologia Bachelardiana. 

4. Conclusão 

Tal forma de compreender a Teoria da Relatividade levaria naturalmente à ideia de que ela seria 

indutiva e não dedutiva. Bachelard argumenta que a Teoria da Relatividade é uma teoria dedutiva 

quando afirma que “ela parte do geral, o assegura, o confirma, o multiplica. É no âmbito de uma 

generalidade assim multiplicada e organizada que a Relatividade encontra a via que conduz às 

especificações” (Bachelard 1929, p. 207). No entanto, o aspecto indutivo da mencionada teoria 

aparece quando é possível inferir uma realidade a partir de casos particulares e generalizá-los por 

meio do cálculo tensorial. 

A indução se caracteriza, então, no pensamento bachelardiano como um verdadeiro método de 

descoberta. É neste sentido que Fruteau de Laclos entende o cálculo tensorial como um “’método 

de descoberta progressivo’ que através da indução Bachelard espera opor à dedução explicativa” 

(Fruteau de Laclos 2005, p. 62) ou Spaier quando afirma que “a Relatividade não é tanto uma 

dedução explicativa como ‘um método de descoberta progressivo’, em resumo, que o valor 

essencial da Relatividade é seu valor indutivo, daí o título do volume” (Spaier 1931-1932, p. 369). 

O que Bachelard procura demonstrar é que os fenômenos relativísticos não são explicados pela 

Teoria da Relatividade. Eles são descobertos no contexto desta teoria, ou seja, eles somente 

existem a partir da Teoria. 

Dessa forma, a Teoria da Relatividade continua apresentando um caráter dedutivo, mas 

comportaria em seu âmbito um aspecto indutivo, quando a partir de formulações matemáticas, o 

cálculo tensorial, por exemplo, é possível inferir uma realidade por meio dos objetos matemáticos 

que se caracterizam por sua permanência. A ideia de Bachelard não era provar que a Teoria da 

Relatividade era indutiva, mas de mostrar que ela possui um caráter indutivo: a indução 

matemática. Logo, pode-se afirmar que a Teoria da Relatividade seria dedutivo-indutiva. 
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