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Resumo: O realismo de segunda posição, proposto por Gaston Bachelard (1884-1962), 
só pode ser compreendido a partir das críticas que ele fez ao realismo apresentado por Émile 
Meyerson (1859-1933), em sua obra La deduction relativiste, publicada em 1925. De acordo com 
Meyerson, existe uma realidade externa que está relacionada não apenas aos objetos com que 
se tem contato, mas também, àqueles que são apenas entes científicos ou fruto de instrumentos, 
como os objetos astronômicos. A ciência busca compreendê-la a partir das teorias científicas. É 
justamente sobre essa crença numa realidade externa a ser alcançada que Bachelard (1884-1962) 
propõe um realismo de segunda posição, isto é, construído teoricamente a partir das teorias cien-
tíficas. A seu ver, a realidade científica não é encontrada, mas construída. O objetivo deste tra-
balho é discutir em que medida o realismo de Bachelard rompe com o realismo de Meyerson. A 
argumentação desenvolvida por Bachelard demonstra claramente que não é possível conceber 
que os princípios da Teoria da Relatividade toquem o real como defende Meyerson. 
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1 — O realismo meyersoniano
O realismo científico em Émile Meyerson (1859-1933) assume conotações próprias que envol-

vem desde o senso comum às teorias científicas e, também, os instrumentos utilizados pela ciên-
cia na descoberta de fenômenos inexistentes para os sentidos humanos. A realidade concreta se 
caracteriza por ter 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 com 
que se tem contato, mas também, àqueles que são apenas entes científicos ou fruto de instru-
mentos, como os objetos astronômicos, pois estes “não são, portanto, as impressões puras e sim-
ples 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 dedu-
tivos, 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 não são percebidos verdadeiramente. Mesmo utilizando instru-
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mentos ópticos, sua existência pode ser simplesmente inferida, de maneira tal que um ser inteira-
mente hipotético pode, com as inferências se multiplicando, tornar-se, assim, completamente real. 
As moléculas e os átomos foram somente seres da razão desde Demócrito até a nossa época. Desde 
o Sr. Gouy, Sr. Perrin e Sra. Brag, eles fazem, não há dúvidas, parte do real físico. E nada é mais certo 
que o fato de que nós concluímos sua existência por raciocínios análogos a estes pelos quais o senso 
comum se persuade da existência de um objeto qualquer (Meyerson, 1925, p. 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 sen-
so comum” (Meyerson, 1925, p. 29). Assim, as teorias científicas como a Teoria da Relatividade 
de Albert Einstein (1879-1955) apresentam um caráter realista no sentido em que, por exemplo, o 
espaço de quatro dimensões1 existe de fato, não sendo apenas uma criação do espírito humano. 

A Teoria da Relatividade ao buscar superar o papel de um referencial especial, está, na reali-
dade, superando o papel do sujeito na compreensão da natureza, como afirma Meyerson:

É isto que nos oferece a relatividade geral, ensinando-nos a eliminar não somente a posição, mas 
ainda o movimento do observador, e assim chegamos finalmente a ultrapassar o que se relaciona à 
imaginação baseada no cérebro humano (Meyerson, 1925, p. 69).

Esta superação do sujeito caminha no sentido atribuído pelo senso comum ao real, isto é, 
o “mundo das invariantes absolutas, posto no cenário eterno do espaço [...] é ainda o da nossa 
percepção imediata” (Meyerson, 1925, p. 70). No entanto, Meyerson destaca que o real da Teoria 
da Relatividade não é o mesmo do senso comum, ao apresentar um caráter ontológico mais ab-
soluto. Essa distinção é importante, porque mostra que os objetos científicos possuem uma re-
alidade semelhante a do senso comum, mas os seus enunciados ultrapassam os destes últimos, 
indo mais fundo na compreensão da natureza. 

Meyerson se refere a Max Planck (1858-1947) que considerava que uma das características 
do progresso da física é seu distanciamento das chamadas “considerações antropomórficas”, ou 
seja, aquelas onde ocorre a intervenção da pessoa do observador (Meyerson, 1925, pp. 27-28). A 
seguir, Meyerson reproduz algumas afirmações de Planck2 que mostram essa busca de indepen-
dência da física em relação ao sujeito:

Não se pode negar que o desenvolvimento do conhecimento físico como um todo tal qual se efetuou 
até agora, tenda a uma separação tão fundamental e tão completa quanto possível entre os processos 
da natureza exterior e aqueles da sensação humana [...]. Na física, igualmente, prevalece o princípio 
que só se pode ser salvo se houver fé. Deve-se, pelo menos, crer em uma realidade situada fora de 

1 Neste sentido, Meyerson citando Arthur Eddington (1882-1944) afirma a existência do universo a quatro di-
mensões como uma realidade e não como uma figura matemática: “O Universo a quatro dimensões não é uma 
simples imagem; é o Universo real do físico ao qual se chegou pelo método bem conhecido que a física (com ou 
sem razão) tem sempre seguido em sua pesquisa da realidade” (Meyerson, 1925, p. 63). 

2 Meyerson faz referência a Planck, M. Physikalische Rundblicke. Leipzig: 1922. 
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nós. Um pesquisador que, no curso de seu trabalho, não se permite guiar por uma hipótese tão pru-
dente e provisória quanto possível, renuncia a uma compreensão [...] mais profunda dos resultados 
que tiver obtido (Planck, 1922, pp. 78-79, apud, Meyerson, 1925, p. 27-28).

Meyerson ao apresentar os limites da ciência para compreender todos os fenômenos da na-
tureza, se referiu à independência da realidade em relação ao sujeito afirmando que:

Se, por um lado, à medida que a física avança, a racionalização, a firmação de um acordo entre nosso 
intelecto e a natureza se precisam, por outro lado, multiplicam-se também as constatações relativas 
aos limites deste acordo, à existência no real de alguma coisa que nossa razão é incapaz de resolver 
completamente (Meyerson, 1925, p. 154).

Outro aspecto levantado por Meyerson para mostrar a existência de uma realidade exter-
na independente do sujeito, são fenômenos que não são compreendidos no âmbito da Teoria 
da Relatividade. Isso mostra que existe uma parte da realidade que não se enquadra em nossos 
postulados, visto que: 

Esta descontinuidade, que é aquela do movimento, parece contradizer propriamente a concepção 
que tínhamos sobre os fundamentos da natureza do real em si (Meyerson, 1925, p. 156), 

Ou seja: 

A atomicidade e a existência dos quanta, e de um modo geral a descontinuidade espacial, são cons-
tatações da mesma ordem, pois somente se pode fazer deduções a partir daquilo que é contínuo 
(Meyerson, 1925, p. 207).

 Embora Meyerson defenda a existência de uma realidade externa ao sujeito e que nossas te-
orias científicas buscam compreendê-la cada vez melhor, não significa que o sujeito não desem-
penhe um papel relevante neste processo. Segundo ele, a ciência apresenta, ao mesmo tempo, 
tendências realistas e idealistas. O caráter duplo da ciência aparece, por exemplo, na Teoria da 
Relatividade: 

O físico einsteiniano, fundamentalmente realista, como todo físico, se encontra, contudo, pelo re-
sultado próprio de sua dedução, alcança uma construção tão fundamentalmente idealista (Meyer-
son, 1925, p. 143),

Ou seja, o aspecto idealista da teoria se expressa em sua conotação dedutivista3. Para corro-
borar essa feição da ciência, Meyerson menciona a posição de Eddington sobre os limites das 
leis criadas no âmbito científico e a existência desta realidade independente:

Nós vimos com quanta nitidez que o Sr. Eddington reconhecia que os enunciados que norteiam 
o fundamento da doutrina relativista são leis do espírito. Mas ele supõe que ao lado destas leis, há 

3 Esta feição dedutivista da Relatividade é ressaltada por Einstein num artigo sobre a obra de Meyerson La 
deduction relativiste: “O edifício intelectual da física por sua adaptação ao princípio da relatividade adquire em um 
grau até então desconhecido, o caráter de um sistema estritamente lógico e dedutivo” (Einstein & Metz, 1928, p. 
163).
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outras, que são as “verdadeiras leis do Universo exterior”, isto é, enunciados independentes do “des-
potismo de nosso espírito” (Meyerson, 1925, p. 153).

Nesse sentido, as leis da natureza criadas pelo homem não apresentam o caráter de uma ver-
dade, mas constituem aproximações que se constrói para compreender os fenômenos naturais. 
Daí a necessidade contínua de sua reformulação. Esta limitação acontece porque, segundo Meyer-
son, a partir de Eddington, “as leis da natureza nos fizeram entrar em um esquema único, mecâ-
nica, gravitação, eletrodinâmica, óptica, que tem sua origem não em um mecanismo especial da 
natureza, mas em nosso próprio espírito” (Meyerson, 1925, p. 133).

Esta relação entre o papel do homem e a compreensão dos fenômenos naturais leva Meyer-
son a explicar o papel das teorias científicas neste contexto. As teorias científicas procuram ex-
plicar a realidade a partir da suposição de um real independente. Essa explicação se constitui 
num contínuo avanço sobre a realidade externa. Em suas palavras: 

Todavia, ao afirmar que a nova imagem do real é mais verdadeira do que a antiga, a ciência não man-
tém simplesmente que tudo seja verdadeiro. Ela não pretende, portanto, apoderar-se do real em si. 
Isto que se nos apresenta nesta ordem de ideais é somente uma imagem que, por qualquer lado, 
deve se parecer se com o real e que permanece, por essência, inacessível em sua totalidade (Meyer-
son, 1925, p. 354).

Assim, Meyerson defende que as teorias científicas não constituem uma verdade sobre a na-
tureza, mas apenas explicações provisórias. 

O aspecto teórico adquire outro caráter além do explicativo, de condutor na compreensão 
dos fenômenos da natureza. Meyerson afirma que: 

Nenhum cientista saberia trabalhar sem apoiar seu pensamento em um conjunto de suposições re-
ferentes ao substrato dos fenômenos. A hipótese lhe é indispensável, e independentemente do que 
ele professe crer a seu respeito, la sempre está na base de suas exposições (Meyerson, 1925, p. 26). 

E sobre e os limites do empírico na ciência, Meyerson comenta:

De um ponto de vista mais geral, deve se levar em conta que o sábio parece buscar uma simples re-
gra empírica, mas na realidade, ele não saberia fazê-lo sem forçosamente ser guiado por uma via te-
órica, isto é, com a inclusão de uma ideia ou elemento de racionalidade [...], e que é este elemento 
que faz com a regra possa ser formulada. Sem dúvida, ela nos aparece como empírica, mas na reali-
dade é racional, e a evolução posterior da ciência fará como que a reconheçamos como tal (Meyer-
son, 1925, p. 206). 

A partir do exposto por Meyerson, se faz necessário compreender como ele trata a experi-
ência no âmbito de sua epistemologia. A experiência não se constitui no elemento condutor da 
ciência, mas num momento importante desse processo e que é conduzida pelos aspectos teóri-
cos4. A ciência deve, portanto, apresentar essa face ao mesmo tempo:

4 “A experiência tem, certamente, desempenhado na ocasião um papel imenso, mas não o primeiro, pois a 
experiência, neste caso, não estava livre, ela era serva, ela obedecia às propensões apriorísticas da razão” (Meyer-
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Se não há ciência sem argumento e argumento sem generalização, é entretanto, o processo que con-
siste em aceitar o dado tal qual a natureza nos apresenta, seja espontaneamente solicitado por nós 
para estudá-lo, isto é, penetrar no real pela observação e pela experiência que caracteriza verdadei-
ramente, o que acabamos de dizer, a ciência tal como a concebem os modernos. [...]. Mas, bem en-
tendido, eles vão, um e outro, muito além, e a verdade é que as duas tendências são legítimas. A 
verdadeira ciência as abraça e as contém; ela necessita tanto de uma como da outra, e não se edifi-
ca, nem progride senão por seu concurso ou se o desejarmos, por uma luta incessante em seu seio 
(Meyerson, 1925, p. 271).

Meyerson defende, portanto, uma relação entre os aspectos teóricos e empíricos 
ao afirmar que:

O papel da experiência, da empiria, se encontra fortemente reduzido em favor do raciocínio. Mas e 
a concordância, no domínio matemático, da razão e da percepção, concordância sobre a qual temos 
insistido, faz com que a ideia e realidade pareçam, por assim dizer, fundidas (Meyerson, 1925, p. 221).

Percebe-se, portanto, que o realismo de Meyerson que admite a existência de uma realida-
de externa independente do sujeito, não exclui a participação deste no processo de construção 
do conhecimento científico, e que os aspectos empíricos estão subordinados aos elementos te-
óricos. As explicações científicas construídas neste contexto não se constituem numa verdade, 
mas são extremamente provisórias, pois estão sendo constantemente revistas para se adequa-
rem melhor a esta realidade externa. Essa perspectiva demonstra claramente que Meyerson não 
era um empirista, mas sim um racionalista como destacam Einstein e Metz5: “Sob este ponto de 
vista, o Senhor Meyerson é um racionalista e não um empirista” (Einstein & Metz, 1928, P. 162).

son, 1925, p. 290).
5 Para corroborar sua tese de que Meyerson era racionalista, Einstein e Metz apresentam alguns argumentos: 

“Os eventos e os fatos da experiência estão na base de toda ciência, mas não são eles que formam o seu conteú-
do, sua essência. Eles constituem somente os dados que formam o objeto desta ciência. A simples constatação de 
relações empíricas entre os fatos experimentais não poderia, segundo ele, ser apresentada como a única finalida-
de da ciência. Pois, a princípio as relações de ordem geral, que se exprimem em nossas ‘leis da natureza’ não são 
simples constatações de nossa experiência, pois elas somente podem ser formuladas e deduzidas a partir de cons-
truções racionais e que não podem resultar unicamente da experiência em si. Além do mais, a ciência não se con-
tenta em formular leis da experiência: em vez disso, ela procura construir um sistema lógico, repousando sobre 
um mínimo de premissas, e abarcando em suas consequências todas as leis da natureza. Este sistema – ou prefe-
rivelmente, o conjunto de conceitos que ele faz aparecer – está coordenado aos objetos da experiência. Por outro 
lado, este sistema, que a razão busca em conformidade com a totalidade dos fatos da experiência ou aqueles que 
experimentamos, deve corresponder ao universo de coisas reais da concepção pré-científica. Toda ciência está, 
portanto, está fundada sobre um sistema filosófico realista. E a redução de todas as leis experimentais em propo-
sições suscetíveis de serem logicamente deduzidas é, de acordo com Sr. Meyerson, a meta última de toda pesqui-
sa científica, meta para a qual tendemos sempre, estando obscuramente persuadidos de que somente poderemos 
alcança-la parcialmente” (Einstein & Metz, 1928, pp. 161-162).
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2 — A crítica de Bachelard ao realismo de Meyerson
Para compreender a crítica de Bachelard a Meyerson em seu livro La valeur inductive de la re-

lativité, é necessário entender como ele concebe a realidade a partir da emergência da Teoria da 
Relatividade. Para Bachelard, a teoria de Einstein demonstra, claramente, o papel arbitrário e ma-
temático de suas formulações e como o real segue esses princípios ao concebê-la como um con-
junto de relações constituídas a priori, rompendo com os dados oriundos da percepção imediata.

Para Bachelard, a constituição da Teoria da Relatividade não se deu a partir do senso comum, 
mas numa ruptura com essa forma de saber, visto que seus enunciados são eminentemente con-
ceituais, ou seja, não têm relação com os dados imediatos da realidade. Para ressaltar sua posi-
ção contrária à ideia de uma relação entre o mundo do senso comum e a científica, Bachelard 
menciona que a união do espaço-tempo:

Tem tudo contra: nossa imaginação, nossa vida sensorial, nossas representações, vivemos somen-
te o tempo esquecendo o espaço, somente compreendemos o espaço suspendendo o curso do tem-
po. (...) Essa relação total é relação pura. É, portanto, o fenômeno matemático essencial (Bachelard, 
1929, p. 99).

Nesse sentido, Bachelard procura destruir a concepção realista de Meyerson ao evidenciar 
que a Teoria da Relatividade trata de relações e não de coisas, ao afirmar que:

A princípio, a Relatividade é constituída como um franco sistema de relação. Violando os hábitos e 
talvez as leis do pensamento, tomando a relação independentemente dos termos interligados, pos-
tulando ligações antes dos objetos, atribuindo somente um significado aos membros de uma equa-
ção. Assim, toma os objetos como estranhas funções da função que os relaciona. Tudo pela síntese, 
tudo para a síntese, tal era a meta, tal era o método (Bachelard, 1929, p. 98). 

Para corroborar sua tese antirrealista, a partir da Teoria da Relatividade, Bachelard procura 
demonstrar que a qualidade que seria a característica de cada coisa não se constitui num atribu-
to em si. Na Teoria da Relatividade o real não tem existência própria, independente da relação: 

Não a consideramos mais como antecedente à relação porque compreendemos que somente pode-
mos colocá-la numa relação [...].
A matéria não conserva nenhuma prioridade; ela não vem, desenhando-se em um molde muito es-
treito, acomoda-se para aparecer mais curta do que é (Bachelard, 1929, p. 109). 

Assim, fazendo uma generalização do conceito de relatividade, demonstra que os corpos não 
possuem uma característica interna independente do meio em que se inserem. Na realidade, os 
corpos são, em certa medida, um resultado do meio em que estão. Para comprovar sua tese, Ba-
chelard se refere à atração gravitacional, que é o resultado da interação entre os corpos e não 
uma propriedade intrínseca da matéria: “Os corpos não são pesados em si, mas mutuamente, isto 
é, uns relativos aos outros” (Bachelard, 1929, p. 101). Ele explica que:

A qualidade que aparece nos corpos pesados não é um atributo que caracteriza cada um deles, mas 
uma simples função de sua relação. Tomado individualmente, nenhum desses corpos pode respon-
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der à atração e, contudo eles se atraem mutuamente. Cooperam para constituir um fenômeno que 
se apagaria, esfacelaria totalmente se os corpos estivessem suficientemente afastados. [...]. Percebe-
-se que nenhum dos dois corpos desempenha um papel em sua própria essência; a reciprocidade da 
ação toma característica de maneira tal que transcende as ações que a manifestam. Nenhuma prio-
ridade lógica legítima a atribuição de uma qualidade oculta, antecedente às suas manifestações. [...]. 
Então, se percebe que nenhum destes dois corpos desempenha um papel por sua própria essência; 
a reciprocidade da ação toma uma característica tal que de algum modo transcende as ações que a 
manifestam. Nenhuma prioridade lógica legitima a atribuição de uma qualidade oculta antecedente 
às suas manifestações (Bachelard, 1929, p. 101-102).

Essa argumentação visa demonstrar que o ser isolado não possui propriedades, visto que, 
“ela é função de um todo sem ser função das partes” (Bachelard, 1929, p. 103), isto é, somente na 
relação é que aparecem as características dos corpos como no caso mencionado da gravitação. 
Esse argumento de Bachelard pode ser extensivo ao conceito de inércia. Segundo ele, esse con-
ceito somente existe em função das outras massas existentes no universo, caso contrário, não 
teria sentido afirmar a sua existência, visto que, “a propriedade se anula porque não se tem ne-
nhum meio da definir” (Bachelard, 1929, p. 212).

A perspectiva adotada por Bachelard implica em conceber a qualidade das coisas numa inte-
ração entre o objeto, o contido e o espaço, o continente. Neste sentido, rompe com o realismo 
ao defender que espaço e matéria interferem na constituição um do outro. 

Essa interação é analisada por Bachelard a partir de dois ângulos diferentes. Primeiramen-
te, cita Einstein ao afirmar que, para este, a matéria é a causa do espaço, isto é, “a matéria cria, 
de maneira tal, o espaço que a contém, se não houvesse matéria, não haveria Universo” (Bache-
lard, 1929, p. 221). Em seguida menciona Arthur Eddington para quem não se pode falar numa 
relação causal entre matéria e espaço, mas numa explicação onde “a estrutura material torna-se 
correlativa da explicação pelas propriedades geométricas de um espaço-tempo ricamente diver-
sificado” (Bachelard, 1929, p. 222). 

Bachelard adere francamente às ideias de Eddington por não privilegiar nenhuma das duas 
estruturas, isto é, não admite entre elas a existência de uma relação causal. Bachelard se refere 
então a uma ação não apenas física, mas geométrica, na constituição do ser:

As referências geométricas e cinemáticas vão reagir como um meio, inicialmente sobre as caracterís-
ticas geométricas e cinemáticas do objeto – pois como distinguir em tal domínio características co-
nhecidas e características reais? – mas, da mesma maneira e mais profundamente, a referência agirá 
sobre as características mecânicas e físicas (Bachelard, 1929, p. 105).

É nesse contexto do entendimento da realidade científica que se pode conceber o conceito 
de massa em Bachelard. A massa é certamente uma característica dos corpos que não se põe dú-
vida em sua existência e que os identifica. No entanto, esse conceito na Epistemologia Bache-
lardiana define-se como uma noção tardia, de segunda aproximação como ele mesmo afirma:

O conceito de massa que se colocaria facilmente ao alcance dos predicados mais simples, mais evi-
dentes, mais peremptórios do real em uma filosofia realista, aparece na ciência relativista, como ir-
remediavelmente dividido. O próprio fato da relação da massa com a ideia de quantidade de matéria 
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não se traduzir pela mesma função nas construções maupertisiana e newtoniana mostra a caracte-
rística imprópria do pseudo-conceito de base que representa esta ideia de quantidade de matéria. A 
massa é, portanto, uma noção tardia, definida por funções que necessitam, inicialmente, ser eluci-
dadas (Bachelard, 1929, p. 114).

Assim, o conceito de massa aparece como uma noção tardia ao demonstrar que ela é fruto 
de uma função. No caso específico da Teoria da Relatividade, a massa somente é compreensível 
como o resultado da velocidade, isto é, “não somente a massa resulta de uma função da veloci-
dade, mas as diferentes espécies de massas tornam-se funções diferentes da velocidade” (Bache-
lard, 1929, p. 112). Além do mais, a massa, no contexto da Teoria da Relatividade Restrita, ganha 
o status de energia. Essa característica da massa leva Bachelard a afirmar que há uma solidarie-
dade do conceito de massa e energia:

Uma espécie de relativismo da qualidade solidariza indissoluvelmente as duas noções; nenhum meio 
de alcançar uma qualidade absoluta, uma massa que seria somente massa, que seria indiferente à 
velocidade com a qual ela coopera para dar uma energia em uma palavra sobre este exemplo, pa-
rece impossível dar à noção de massa a perfeita independência que ele tem em uma fórmula de di-
mensões. (...) Mesmo se ela pretendesse eliminar a velocidade e alcançar a massa em repouso, sabe-
-se bem que somente a alcança por uma definição com relação ao sistema de referência particular. 
(...) É, portanto, impossível isolar absolutamente, por uma análise das qualidades, a noção de massa 
quando se examina esta massa em seu valor e em seu papel energético (Bachelard, 1929, p. 120-121).

Desta forma, não se pode conceber uma massa em repouso neste contexto, visto que “ela se 
introduz antes como um postulado que como um símbolo de uma realidade” (Bachelard, 1929, 
p. 115), isto é, se constitui num símbolo.

3 — Conclusão
A partir do exposto, fica evidente que os conceitos oriundos da Teoria da Relatividade não 

partem artem do real e não retornam a ele no sentido atribuído por Meyerson. Bachelard afirma 
que o conceito de massa, por exemplo, “está muito distante da experiência comum e que a mas-
sa não tem nenhuma qualidade para simbolizar o real” (Bachelard, 1929, p. 117), isto é, não tem 
nenhuma relação com a ideia de massa do senso comum. Nesse sentido, Bachelard declara que:

O pensamento relativista, menos que todo outro pensamento científico, não parte do real, mas que 
tende a ele. É, portanto, a segunda aproximação que dirige a perspectiva do real. O caráter pragmá-
tico da aplicação não tem nenhum poder de sancionar ou de rejeitar o pensamento elaborado (Ba-
chelard, 1929, p. 113).

A tendência ao real que Bachelard salienta não é no sentido de encontrar uma realidade enun-
ciada na teoria, mas em encontrar um real que se ajuste ao teórico, a saber, um real maleável 
nas direções definidas pela teoria, visto que “o real se demonstra, ele não se mostra” (Bachelard, 
1929, p. 125). Essa demonstração defendida por Bachelard está de acordo com o seu pensamento 
de que a objetividade científica está alicerçada no método utilizado no contexto da investigação, 
ou seja, não se põe numa realidade dada, mas numa realidade construída. No caso específico da 
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Teoria da Relatividade, ela “aparece ao extremo ponto de uma construção, é claramente solidá-
ria de um método de construção” (Bachelard, 1929, p. 125). Assim, Bachelard conclui sobre as re-
lações entre massa, tempo e espaço:

A massa não é, portanto, um ser que se encontra no espaço e no tempo, indiferente ao espaço e ao 
tempo, em um absoluto tranquilo. A massa está, ao contrário, inscrita no espaço-tempo, ela é uma 
das características e como uma das características do espaço-tempo está imersa em relatividade. 
Tempo, espaço e matéria estão envolvidos numa relatividade a três polos entre os quais as diversas 
referências operam trocas. Não se pode mais colocar a matéria fora do tempo e do espaço, o que sig-
nifica que se deve tomá-la como energia. Esta aí um aspecto novo sobre o qual devemos insistir (Ba-
chelard, 1929, p. 121-122).

A argumentação desenvolvida pelo filósofo francês demonstra claramente que não é possível con-
ceber que os princípios da Teoria da Relatividade toquem o real como defende Meyerson. Nesse sen-
tido, Bachelard questiona: “Onde está o real, mas somente a questão: em qual direção e por qual orga-
nização de pensamento pode-se ter a garantia de que se aproxima do real?” (Bachelard, 1929, p. 203). 

Reportando-se ao realismo Bachelard afirma:

Então, se chamarmos de realismo toda doutrina que mantém a organização das impressões ao nível 
das impressões mesmas, que coloca o geral após o particular, como uma significação do particular, e 
que considera, em consequência, a riqueza prolixa da sensação individual e o empobrecimento sis-
temático do pensamento abstrato, dificilmente se pode taxar de realista a Relatividade. Ela está, com 
efeito, sob o signo inverso. Ela parte do geral, assegura-o, confirma-o, multiplica-o. É mesmo na ge-
neralidade assim multiplicada e organizada que a Relatividade encontra o caminho que conduz às 
especificações (Bachelard, 1929, p. 206-207).

Esse problema levantado esclarece que o real da Teoria da Relatividade é uma realidade cons-
truída, formatada pelos princípios teórico-matemáticos que estabelecem os rumos que o real deve 
tomar. A experiência neste contexto só é possível de ser concebida a partir de seus enunciados, e 
já apreendida de fora, e ela é concebida e percebida em sua emergência somente de fora. Assim:

O objeto real como um dado ou ao contrário, se procede retificando as ideias manifestamente sub-
jetivas e que são somente ligadas a este primeiro real como uma ação que está ligada a sua ocasião. 
(...) O progresso relativista em tudo evidencia uma retificação de ideais, tende a substituir os princí-
pios em princípios, em fazer acordo dos espíritos; remete ao futuro a tarefa de provar que este acor-
do tem uma raiz no acordo do espírito e das coisas. (...) Ele é somente suscetível de uma verificação 
tardia e indireta (Bachelard, 1929, p. 204).

Dessa forma, percebe-se nitidamente que os conceitos da Relatividade exigem muito mais 
uma comunhão entre os estudiosos, no âmbito da comunidade científica, que uma relação de 
identidade entre teoria e real. Essa teoria produziu no seio da comunidade científica uma trans-
formação na maneira de conceber o real e as relações entre teoria e realidade. Não se visa um 
real a partir dos enunciados teóricos, mas um real construído pela teoria.
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