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O “ERRO” COMO UM AGENTE CONSTRUTOR DO 

CONHECIMENTO NA PERSPECTIVA 

BACHELARDIANA
1
 

Douglas Felipe dos Santos2 

Resumo: Este artigo tem como objetivo buscar 

compreender o pensamento de Gaston Bachelard no que 

tange a importância do erro e analisar sua implicação no 

processo da construção do conhecimento. Para isso, 

utilizando o método fenomenológico, buscaremos 

evidenciar a importância de se compreender que o 

conhecimento não é acumulativo e absoluto, mas 

resultado de várias retificações necessárias que 

proporcionaram que o ser humano se desenvolvesse até 

os dias de hoje. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história da humanidade é marcada por constantes tentativas que levaram, 

consequentemente, às inovações as quais desfrutamos na atualidade, tanto no 

aspecto tecnológico quanto intelectual e social. Porém, para que tal fato fosse 

realizado, foi preciso que muitos, em suas buscas, não tivessem um bom êxito, ou 

seja, falhassem em seus objetivos como, por exemplo, a tentativa de fazer o Homem 

voar em uma máquina – conseguida apenas no início do século XX. 

Para além disso, o erro sempre foi associado ao fracasso e podemos perceber 

isso analisando os dicionários3 onde encontramos ambos os termos como 

sinônimos. É possível observar que tal conceito também é vinculado, dependendo 

da área do conhecimento analisado, a um aspecto de descuido do que foi proposto, 

ou ainda, a uma apelação ao campo moral. 
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Dentro do campo religioso, a ideia do erro sempre foi tratada como algo que 

proveio do pecado, remetendo ao distanciamento do Criador. Enquanto no 

processo de construção do conhecimento, é sempre associado ao insucesso de 

determinada pesquisa, mostrando, assim, que deve ser esquecido e o caminho para 

a solução desejada deva ser reiniciado.  Com isso, é preciso um 

aprofundamento a respeito de como a questão do erro foi tratada durante o 

percurso histórico e como foi sendo trabalhado nas mais diversas linhas de 

pensamentos filosóficos. 

Zenão de Eleia (495 – 425 a.C.), tinha a concepção de que o erro era algo 

impossível, uma vez que só se poderia falar do Ser e nunca do não-Ser e, desse 

modo, o que podemos compreender enquanto erro, seria compreendido por ele 

como um conjunto de símbolos que carecem de um sentido mais específico. 

Porém, essa temática sempre foi muito discutida, uma vez que a proposição dada 

por Zenão não era bem aceita, de modo que o erro se daria como algo que não 

apresenta o real, diferentemente do verdadeiro. Podemos perceber, ainda, no 

processo a importância de se compreender o erro a iniciar, por Platão e Aristóteles 

no que tange ao distanciamento das concepções destes dois autores a respeito do 

Ser, ou seja, o erro se dá ao negar o que é e afirmar o que não é. 

Na filosofia medieval, temos a percepção de erro como as decisões 

preliminares por parte dos Homens que agem de modo a se afastar de Deus, ou 

seja, o erro se dá pelo distanciamento de Deus e do Homem, uma vez que a 

perfeição se encontra toda no divino e, assim, a criatura, ao se afastar do Criador, 

agindo pelos impulsos e desejos próprios, tende a cair no erro, tanto de modo 

intelectual – dado que a sabedoria é dada por Deus, como nos lembra Santo 

Agostinho (354 – 430) e Santo Tomás de Aquino (1225 – 1274) – quanto de modo 

moral – ao cairmos na tentação do pecado. Autores como Hegel (1770 – 1831), 

por sua vez, descartam a existência do erro, dado que tal fator é inadmissível em 

sua vertente filosófica. 

Em suas obras, Bachelard defende a importância das superações dos erros 

para o processo de construção do conhecimento, retificando-os para que, assim, o 

conhecimento evolua não de modo acumulativo, mas ampliado e dialético, ou seja, 

deve-se superar um conhecimento anterior por meio da destruição de suas partes 

mal estabelecidas. Sendo assim, o autor ainda apresenta, em seu discurso 

preliminar, que o conhecimento não pode ser absoluto, ou seja, há a necessidade 

da possibilidade de contestação e, assim, ocorrem as retificações de conhecimentos 

que, devido a alguma nova descoberta, tornam-se erros primários. 

Para isso, segundo o autor, é preciso que o pesquisador que busca 

intensificar seu espírito científico passe por um processo de evolução, ou seja, passe 

do estado concreto – apegado apenas às imagens fenomênicas – para o estado 

concreto-abstrato – adotando alguns esquemas geométricos e baseando-se em uma 

filosofia da simplicidade – e, por fim, chegue ao estado abstrato, isto é, o estágio do 

rompimento com a realidade inicial e a experiência imediata. 
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Assim, a filosofia científica de Bachelard deve proporcionar uma psicanálise 

do interesse, de modo a promover um retorno do natural ao humano, ou seja, 

deve-se retirar as ideias utilitárias e desfoca-se de um conhecimento puramente 

voltado aos objetos de análise. 

Para Bachelard, a ciência é descontínua, ou seja, é dada por um processo de 

rupturas, buscando sempre almejar a discussão metodológica, sem uma 

universalidade. Desse modo, é preciso colocar-se sempre a arriscar, não se 

obstaculizando por pressões e medos, de modo que o saber científico possa ser 

construído e reconstruído continuamente. 

Bachelard também defende que, para a construção de novos conhecimentos, 

é preciso passar por um processo de superação do que o autor chama de 

“obstáculos epistemológicos”, ou seja, na impossibilidade do questionamento 

perante um determinado conhecimento, fazer om que exista uma espécie de 

instinto conservativo do conhecimento em detrimento do formativo. Assim, para o 

autor, o desenvolvimento do conhecimento é dado sempre ante a um 

questionamento. 

Os “obstáculos epistemológicos” são exemplificados por Bachelard ao logo 

de sua obra A formação do espírito científico, onde ele aponta que, dentre outros 

fatores, tem-se conhecimentos oriundos do senso comum, ou ainda de uma 

experiência primeira, isto é, de uma experiência tida diretamente da natureza, sem 

um processo de reforma. Ainda há o reducionismo conceitual e a unidade 

conceitual, ou ainda, o substancialismo, dentre outros obstáculos apresentados pelo 

autor. 

Já na obra Ensaio sobre o conhecimento aproximado, Bachelard afirma que 

o conhecer dá-se por um processo de reconhecimento, de modo que o autor 

apresenta que é preciso pensar o conhecimento em um processo dinâmico, não 

estagnado, mas em constante transformação, e a isso chama de um processo de 

retificação. Isso se dá pela referência a um conhecimento precedente, mas que 

carece de uma retomada face aos avanços do próprio conhecimento e das ciências. 

Com isso, o erro passa a ser uma medida necessária para a evolução do 

conhecimento através da retificação do saber vigente. 

Com isso, é possível questionar-se se os erros são concepções que devem ser 

descartadas do nosso conhecimento ou se podemos concebê-los como algo que 

proporciona uma melhor compreensão da verdade. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é buscar compreender o pensamento 

de Gaston Bachelard no que tange a importância do erro e analisar sua implicação 

no processo da construção do conhecimento. Para isso, buscaremos compreender 

como se dá o processo do conhecimento para Bachelard, analisando sua 

compreensão a respeito do conhecimento, de como é dada a ciência segundo a sua 

concepção, além de sua pedagogia e de como o erro é trabalhado dentro do 

ambiente escolar. 
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Assim, a metodologia a ser utilizada nesta pesquisa bibliográfica, tendo em 

vista que a abordagem a ser utilizada é através dos escritos do autor e de seus 

comentadores, é a fenomenológica, buscando enfatizar o processo usado pelo 

próprio autor em concebê-la de modo coerente na análise realizada. 

 

2. A COMPREENSÃO DO ERRO E SUA RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS BACHELARDIANA E CONTEMPORÂNEA 

 

Tendo como ponto de partida a obra Ensaio sobre o conhecimento 

aproximado, objetiva-se a busca pela compreensão do processo de retificação 

proposto por Bachelard ante à possibilidade dos erros e como esse processo é 

abordado tanto em uma perspectiva da pedagogia bachelardiana quanto no 

ambiente de ensino-aprendizagem da sociedade na qual estamos inseridos. 

2.1 A compreensão bachelardiana a respeito do conhecimento 

Bachelard considera que “conhecer é descrever para re-conhecer” 

(BACHELARD, 2004, p. 13), ou seja, a capacidade do conhecimento está 

vinculada ao próprio sujeito, é um reconhecimento de si mesmo ante a gama que 

pode ser construída no campo do saber. Pereira Junior (2014), porém, nos lembra 

que o ato de conhecer não consegue se dar na completude, por isso é necessário 

nos aproximarmos dele, de modo a buscar, na perspectiva bachelardiana, uma 

maior minúcia e clareza a respeito do mesmo. 

O autor afirma que não se pode conceber o conhecimento apenas por um 

viés, ou seja, é preciso buscá-lo de modo dinâmico, através de sua oscilação, sem 

generalizações, para que, assim, possam-se superar as certezas gerais e encontrar 

novos problemas. Lembra-nos, ainda, que “o progresso científico segue, portanto, 

uma via de mão dupla” (BACHELARD, 2004, p. 14). 

Com isso, podemos perceber que não se pode afirmar que não há um limite 

para o conhecimento, uma vez que são as própria pessoas que o delimitam por 

meio de invenções de métodos (MARTINS, 2015) e a realidade, por sua vez, se 

encontra presente no próprio conhecimento, uma vez que o autor lembra que “essa 

realidade, cujo conhecimento não pode ser esgotado, suscita uma pesquisa sem 

fim. A essência da realidade reside na resistência ao conhecimento. 

(BACHELARD, 2004, p. 16-17). 

 Barbosa (2012) afirma que não podemos cair na tentação de buscar uma 

adequação a respeito do conhecimento, pois isso é “um monstro epistemológico” 

(BARBOSA, 2012, p. 93), um verdadeiro absurdo ao próprio ato de conhecer. A 

aproximação que se tem a respeito do conhecimento se dá, porque, há no próprio 

ser humano fatores, como os obstáculos epistemológicos, que não permitem uma 

compreensão real de determinado objeto, mas apenas uma construção do mesmo. 

É preciso recordar, também, que a noção que temos a respeito do real não 

é perfeita, mas deve passar por verificações analíticas, uma vez que “ela será tanto 

melhor quanto mais diversas e mais minuciosas forem as verificações” (JAPIASSÚ, 
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1976, p. 150), de modo que, dessa forma, possamos encontrar significações para 

os sinais presentes. Ao buscar essas significações, cabe ao pensador tentar desvelar 

o mais profundo do ser do objeto analisado (BARBOSA, 1993), proporcionando, 

assim, a capacidade criativa do conhecimento – uma vez que o real não tem um 

fim – que é realizado de modo contínuo. 

O autor ainda afirma que o conhecimento se dá de modo continuo no que 

tange seu surgimento, isso se dá, pois “o conhecimento em movimento é um modo 

de criação contínua; o antigo explica o novo e o assimila; e vice-versa, o novo reforça 

o antigo e o reorganiza” (BACHELARD, 2004, p. 19). Essa característica é 

apresentada por Japiassú (1976) como uma renovação continuada, ou seja, não há 

um voltar-se a uma filosofia primeira, um pensamento único, mas sim um 

apropriar-se dos pensamentos anteriores e buscar um processo de renovação, de 

melhoramento. 

Barbosa (1993) argumenta que, por passar por esse processo de renovação, 

o conhecimento permanece enquanto uma novidade, uma vez que, sempre que se 

realizar uma análise fenomênica sobre o objeto, haverá uma nova ideia, uma 

novidade revelada pelo que está sendo analisado, ou seja, não é possível, nesse 

processo, uma mesma percepção idêntica a respeito do objeto, dado que, sempre 

há uma novidade.  

Dessa maneira, o conhecimento acaba por tornar-se marcado pelo seu 

caráter inacabado, em um processo de criação continuada, uma vez que “não há 

dado puro, nem dado imediato, pois o dado é sempre relativo a uma cultura, 

inscreve-se numa história, a da ciência” (CESAR, 2010, p. 100), ou seja, consegue-

se perceber que a revelação proporcionada pelo fenômeno não pode estar 

desvinculada de sua historicidade, dado que aquele que busca o conhecimento está 

inserido em um contexto sócio-histórico, o que proporcionará uma ou outra 

compreensão a respeito do objeto analisado. Isso se dá, pois 

 
O dado é relativo à cultura, está necessariamente inserido numa construção. 

Se não tivesse nenhuma forma, se fosse um puro e irremediável caos, a reflexão 

não teria nenhum poder sobre ele. [...] Jamais será possível dissociar 

completamente a ordem do dado e o método de sua descrição, assim como 

não é possível assimilar os dois. [...] Por isso, a cada momento, um dado 

renovado se apresenta ao espírito, por simples dialética, que estabelece o dado. 

(BACHELARD, 2004, p. 18). 

 

Assim, “a ideia de iniciar da ‘estaca zero’ e de se chegar a uma verdade 

definitiva não tem fundamento. Se não existem limites para o conhecimento, trata 

-se de um ‘eterno recomeçar’” (SOUZA FILHO et al., 2010, p. 139), ou seja, não 

se pode compreender que, ao tratarmos a respeito das ciências e do conhecimento, 

tudo o que foi construído anteriormente deva ser excluído e condenado, mas é 

necessário alicerçar-se nos pensamentos anteriores que permitem que se possa ter 

uma base sólida para um galgar mais profundo com relação ao próprio 
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conhecimento. Como afirma Bachelard, “o passado, o antecedente, é [...] material 

de explicação” (BACHELARD, 2004, p. 19). 

O autor nos afirma, ainda, que “o conhecimento deve ser mantido em torno 

de seu centro. Só pode deformar-se aos poucos, forçado por uma hostilidade 

moderada” (BACHELARD, 2004, p. 19), por isso, podemos perceber que as 

mudanças necessárias a respeito do conhecimento não podem ser dada de maneira 

abrupta, isto é, em um processo de conversão total e irrestrita, mas é preciso que 

ele se modele aos novos paradigmas4 para que, dessa forma, possa ser construído 

paulatinamente.  

Bachelard afirma, outrossim, que esse avanço não pode se dar de maneira 

desordenada, mas sim consciente, uma vez que remete ao próprio interior do 

pesquisador, de modo que isso se dá num processo de união do que está a ser 

construído com a própria pessoa. Quillet (1977) nos auxilia neste sentido, 

lembrando que isso se apresenta de modo a permitir a possibilidade de uma ligação 

entre a experiência vivida pela pessoa e o próprio pensamento, de modo a serem 

ligados pelo processo de verificação de cada indivíduo. Nas palavras do autor 

 
Ao nosso ver, uma teoria do conhecimento deve apresentar uma totalidade 

preliminar, para encontrar imediatamente as ocasiões de análise e apuramento. 

Mas essa tarefa de apuramento deve ser orgânica, deve reservar uma 

coordenação passo a passo. [...] Um conhecimento verdadeiramente ativo é 

um conhecimento que se verifica progressivamente em cada uma de suas 

aquisições (BACHELARD, 2004, p. 266). 

 

 Melo (2005) afirma que o vislumbrar do conhecimento não pode trazer 

consigo fatores que tornam subjetiva a análise dele, de modo que “o conhecimento 

deve ultrapassar o que o baliza, deve ousar” (MELO, 2005, p. 46) e não restringir-

se a fatores que emperram tal processo, que fazem com que a construção do 

conhecimento não se perpetue, mas fique estagnada. 

2.2 A descontinuidade das ciências 

Ao pensarmos na incapacidade das ciências em produzir uma verdade que 

seja única, é possível conceber uma ideia de descontinuidade das ciências, uma vez 

que elas estão inseridas em um determinado contexto histórico, em uma 

determinada epocalidade. Cebulski e Matsumoto (2012) nos lembram que isso se 

dará através de noções de ruptura do conhecimento comum para o conhecimento 

científico e, também, o conhecimento científico para ele mesmo, uma vez que  

 
[...] as rupturas no conhecimento científico não ocorrem apenas em relação ao 

conhecimento comum, mas também no decorrer do próprio desenvolvimento 

científico. Partindo-se da recorrência histórica, o desenvolvimento do 

conhecimento científico passa a ser compreendido por constantes rupturas, 
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tanto na sucessividade quanto na simultaneidade temporal (CEBULSKI; 

MATSUMOTO, 2012, p. 11). 

 

Podemos perceber que, por mais que se usufrua dos conhecimentos 

anteriores para que se possa partir para um novo conhecimento, é necessário, ao 

mesmo tempo, a quebra com a compreensão vigente, principalmente com uma 

visão positiva de ciências, de modo que “a ciência pode ser construída pelo avanço 

descontínuo e pelo rompimento com princípios absolutos” (SCHROEDER, 2012, 

p. 548).  

Bachelard, argumenta que a descontinuidade se mostra como papel 

fundamental para a própria noção de continuidade, uma vez que “para restituir a 

continuidade, seria necessário mudar de ponto de vista, e essa mudança acarreta 

necessariamente perturbações descontínuas” (BACHELARD, 2004, p. 270), de 

modo que  uma continuidade que não permite um avanço, uma verificação, não 

promove uma reconstrução, ou melhor, uma reestruturação do saber, assim, não 

permitindo seu avanço. 

Essas perturbações, por sua vez, promovem um processo de produção de 

novos questionamentos por parte daquele que constrói o saber e, 

consequentemente, novos modos de resolvê-los, utilizando como base as teorias já 

existentes, atualizando-as (CARVALHO, 2010). Porém, é preciso lembrar, como 

afirma Lopes (1993), que o conhecimento científico não pode ser confundido com 

o conhecimento comum, muito menos como um refinamento desse, uma vez que  

 
[...] rompe com seus princípios, exige uma nova razão que se constrói à medida 

em que são suplantados os obstáculos epistemológicos. Essa ruptura impede o 

infinito encadeamento de ideias como elos de uma corrente produzidos à 

semelhança dos anteriores, visando o encaixe perfeito (LOPES, 1993, p. 325). 

 

Dessa maneira, Paiva (1997) determina que a descontinuidade proposta por 

Bachelard não se limita apenas à noção do conhecimento e sua construção, mas 

também na metodologia aplicada para ele que, por meio das revoluções científicas, 

mudará as noções de sujeito e objeto. Isso se dá uma vez que nos afirma: 

 
Sustenta, assim, que a ruptura não ocorre apenas entre as teorias que se 

sucedem, mas, inclusive, entre a experiência e a construção teórica. Configura-

se, assim, uma ciência descontínua, permeada por rupturas, que requer o 

perpétuo conflito dos métodos, e não a unidade. O risco, a imprudência, a 

razão inquieta, são os únicos requisitos pertinentes a todas as ciências (PAIVA, 

1997, p. 05). 

 

Podemos perceber que a crítica a um processo de continuidade sem 

verificação apresentada por Bachelard mostra que não se pode ter apenas um 
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amontoamento de conceitos, ou seja, uma concepção bancária5, para que se 

construa determinado conhecimento. O autor nos afirma que é preciso atualizar, 

ou seja, 
 
[...] o encadeamento contínuo seria então uma verdadeira interpolação 

conceptual. Não poderia ser ‘percebido’. É uma suposição. Sob o descontínuo 

dos atos está subentendido o contínuo do possível. A verificação, ao fazer 

passar do possível ao ato, não pode trazer continuidade (BACHELARD, 2004, 

p. 269). 

 

 Lima e Marinelli (2011) nos apontam que o pensamento contemporâneo 

deve proporcionar a instrução tendo como base sua própria construção e instrução, 

ou seja, é preciso ter a dinamicidade da construção do pensamento, 

proporcionando um processo de libertação da imobilidade, da continuidade cega 

e descabida, de modo que o pensamento contemporâneo se dá como aquele que 

“pensa o antigo em função do novo, numa ruptura com a continuidade, que 

compreende as noções como movimento do pensamento” (LIMA; MARINELLI, 

2011, p. 402). 

O conhecimento aproximado, por sua vez, é proporcionado por esse 

processo de descontinuidade, uma vez que “a relação complexa entre momentos 

de estabilização e de inovação conceitual é propulsora do movimento de 

aproximações” (ANDRADE; SMOLKA, 2009, p. 250), de modo que a 

transitoriedade entre os conceitos se dá por um avanço dado por uma 

descontinuidade até a outra (BACHELARD, 2004), o que poderíamos dizer que 

se desenvolve em um processo dialético (LIMA; MARINELLI, 2011). 

Outro ponto apresentado pelo autor é a necessidade de reconhecer a 

multiplicidade a respeito do conhecimento, principalmente no âmbito científico. 

Isso se dá, pois, com esse pressuposto, é possível não se ater a uma verdade 

absoluta, instransponível, que não permita uma ruptura com relação a outras, ou 

seja, com a multiplicidade – ou um pluralismo epistemológico (CESAR, 2010) – 

assim, podemos compreender os pensamentos enquanto diferentes e, dessa forma, 

proporcionar uma descontinuidade a respeito do saber vigente, ou nas palavras do 

autor: 

 
Deve-nos ser concedido o mesmo ponto de partida, já que sem diferença, não 

haveria comparação; uma identidade imóvel não pode proporcionar nenhum 

conhecimento. De fato, as sensações de mesma categoria se apresentam a nós 

no seu todo como uma multiplicidade. Essa multiplicidade não pode ser 

informe. Ela tem como característica mínima uma ordem, pois a ordem não 

tem contrário (BACHELARD, 2004, p. 37). 

 

                                                             
5

 Dialogamos aqui com Freire (1987) e sua concepção de “educação bancária”, onde essa é 

concebida como um acúmulo de conhecimentos, sem um aprofundamento e compreensão 

deles. 
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Lopes (1996) contribui, ainda, afirmando que a descontinuidade proposta 

pelo autor só é possível quando se trata a respeito de uma noção de recorrência 

histórica, ou seja, é preciso uma retomada para o contexto histórico vigente para 

que, dessa forma, seja possível uma compreensão dos erros existentes à época e, 

como é possível um processo de ruptura com os mesmos, assim, “a história da 

ciência deve ser freqüentemente refeita, iluminada pela história atual” (LOPES, 

1996, p. 256).  

Com isso, podemos compreender que a descontinuidade é fator crucial para a 

construção e desenvolvimento do conhecimento, tendo em vista que, “com 

demasiada frequência o enunciado de uma limitação implica uma condenação 

fadada ao fracasso, porque o problema impossível já impõe um método de solução 

defeituoso” (JAPIASSÚ, 1976, p. 152), ou seja, um conhecimento que não permite 

essa ruptura tende a não de desenvolver, não buscar sua reconstrução, uma vez que 

os métodos e as formas de pensar que lhe são próprias, segundo a visão 

bachelardiana, já estão condenadas e, por isso, não podem promover o avanço do 

saber. 

2.3 Erro e retificação 

Ao abordar a questão do erro, Bachelard enfatiza sua importância ante, até 

mesmo, a abordagem a respeito da verdade, uma vez que, “só encontramos uma 

solução possível para o problema da verdade quando afastamos erros cada vez mais 

refinados” (BACHELARD, 2004, p. 246). Sendo assim, o erro, como afirma Costa 

(2009), torna-se um ponto fundamental, a partir da descontinuidade científica, para 

que possamos compreender o avanço do conhecimento defendido por Bachelard. 

Cebulski e Matsumoto (2012) acrescentam que, para Bachelard, o erro sofre uma 

importante mudança de significado, dado que perde sua conotação negativa, 

passando a ser considerado como algo positivo6 ao conhecimento, de modo a 

perceber-se, com isso, que não se tem uma verdade unificada, estagnada e 

engessada, mas “surgem múltiplas verdades no decorrer da história” (CEBULSKI; 

MATSUMOTO, 2012, p. 8), e que tais verdades não se apresentam de modo 

concreto, mas sempre provisórias. 

Também Rodrigues (2005) reitera a ressignificação que o erro passa a ter a 

partir da concepção bachelardiana,  

 
Disso decorre a importância pedagógica de errar, numa epistemologia que não 

foge ao erro, mas antes pelo contrário, assume-o plenamente como 

pressuposto da pesquisa, da experiência e da pedagogia científica. Nesse caso, 

o erro, longe de ser evitado e dominado, é buscado como processo das 

invenções da pesquisa e do ensino, como essencial no caminho para a verdade 

(RODRIGUES, 2005, p. 108). 

                                                             
6

 Como destaca Costa (2009): “O erro assume uma posição positiva (não positivista) na 

produção do saber científico” (COSTA, 2009, p. 26) 
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Assim, o erro deixa de ser concebido como uma anomalia (LOPES, 1996), 

e passa a ser o caminho necessário para que se possa progredir na edificação do 

conhecimento por meio de sua retificação. Isso se dá, pois, “os erros compõem um 

magma desorganizado e as verdades se organizam em um sistema racional” 

(LOPES, 1996, p. 253), ou seja, o erro é o resultado de uma não-organização do 

saber proporcionado, principalmente, pelos obstáculos epistemológicos e, assim, 

não produzem, sem a devida retificação, o avanço do conhecimento. 

O autor afirma na obra A formação do espírito cientifico que é por meio do 

erro que se é possível um estímulo que vá ao encontro da verdade, uma vez que, 

sem a noção do engano, não haveria a ideia de busca pela correção, uma ilusão a 

respeito de seu próprio estado de espírito, assim, o autor ressalta que “reduzir o 

erro a uma distração da mente cansada significa considerar apenas o caso do 

contador que enfileira números. O campo a explorar é bem mais amplo, quando 

se trata do verdadeiro trabalho intelectual” (ENRIQUES apud BACHELARD, 

2016). 

Paiva (1997) recorda que o erro – tal qual a ignorância – não corresponde a 

uma debilidade do ser, mas uma vitalidade do pensamento, de modo que ele 

permite uma retomada do conhecimento do passado, passando para uma visão 

ativa e hodierna a respeito do mesmo. Bachelard nos afirma que isso se dá pois o 

erro é uma “fase dialética que precisa ser transposta” (BACHELARD, 2004, p. 

251). 

Podemos compreender, ainda, que o erro se torna legitimado a partir do 

momento que passa por um processo de retificação, porém, este não é eterno, mas 

sempre é considerado provisório. Por esse motivo, “concebe-se, então, o erro em 

si, como sendo um conhecimento” (COSTA, 2009, p. 51). 

Lemos (2001) afirma que a noção de erro, por meio de Bachelard, torna-se 

a propulsora do conhecimento, uma vez que, “o erro abandona o ambiente 

teológico da falta para tornar-se a grande força motriz do conhecimento” (LEMOS, 

2001, p. 54), ou seja, perde-se a noção de intangibilidade proporcionada pela noção 

de fracasso, colocando o erro como algo imanente, capaz de ser utilizado como um 

propósito de crescimento do próprio ser humano. 

Podemos perceber, ainda, que o autor rompe com a ideia puramente 

empírica apresentada pelo positivismo (ANDRADE; SMOLKA, 2009) agregando 

o erro ao caráter de construção do conhecimento, pois não é mais a predominância 

do caráter empírico que proporciona a busca pela verdade, mas sim a retificação 

do que, em muitos casos, era rejeitado e ignorado (CARVALHO, 2010). Dessa 

forma, Bachelard nos lembra que “não há verdade sem erro retificado” 

(BACHELARD, 2016, p. 293). É possível compreender a retificação dos erros 

como uma mudança que o pensador tem a respeito da na da natureza do objeto 

(QUILLET, 1977). Bachelard a compreende como  

 
[...] não um simples retorno a uma experiência malograda que pode ser 

corrigida por uma atenção mais forte e mais competente, mas um princípio 
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fundamental que sustenta e dirige o conhecimento e o instiga sem cessar a 

novas conquistas (BACHELARD, 2004, p. 19). 

 

A retificação, dessa forma, se apresenta como um elemento essencial para a 

racionalidade (LEMOS, 2001), uma vez que nos apresenta uma ordem e uma 

coordenação a respeito do real, proporcionando, dessa forma, uma infinita 

possibilidade de reanalisar o conhecimento, assim, colaborando para sua 

reconstituição (CESAR, 1989). Desse modo, o autor nos lembra que a “retificação 

leva à objetividade” (BACHELARD, 2004, p. 248). 

Com relação à objetividade, o autor destaca que esta se apresenta, em seu 

modo a priori como uma forma sem objeto, e que, após o processo de retificação, 

ocorre uma mudança desta perspectiva, promovendo uma “ordenação gradual cuja 

raiz aparece com clareza no sujeito e cujos elementos são numerosos” 

(BACHELARD, 2004, p. 249), e mostrando, dessa forma, a limitação da 

objetivação, em que ela analisa, detalhadamente, o avanço do conhecimento.  

Costa (2015) nos auxilia afirmando que “todo erro científico é ou pode ser 

retificado. O processo de retificação discursiva é o fundamento do conhecimento 

objetivo” (COSTA, 2015, p. 122), ou seja, é preciso retificar os erros para que, 

assim, possa-se chegar a um conhecimento, de fato, mais próximo do real mas que, 

por consequência, carecerá de novas retificações. Esse processo, como nos lembra 

Souza Filho et al. (2010), proporciona uma visão fenomenológica que aproxima, 

cada vez mais, o conhecimento da verdade, tendo em vista que não é possível fazê-

lo em sua concretude, mas sempre é dado de modo aproximado. Assim, o erro só 

consegue evoluir para um aspecto da verdade, ou melhor, do verdadeiro, por meio 

da retificação. 

É preciso enfatizar que o erro retificado promove um reconhecimento de 

que o paradigma científico passado não se adequava mais às questões que são 

desenvolvidas por aqueles que buscam a construção do conhecimento. Por isso, 

Martins (2015) afirma que não é possível uma ruptura do pensamento vigente a 

partir de um zero, ou seja, sem nenhum processo de repensar o que se compreende 

enquanto ciência, mas apenas após a verificação dos erros cometidos. 

O autor destaca que, pelo fato de considerar o erro como uma fase dialética 

do conhecimento, é preciso compreender a retificação como um papel sintético 

dele, uma vez que “o movimento que liga com mais certeza os conhecimentos para 

deles formar um todo é, portanto, em todos os níveis, o movimento de retificação, 

o único que pode manter em suas grandes linhas a ‘totalidade’ anterior [...]” 

(BACHELARD, 2004, p. 251). Ou seja, a antítese causada pela verificação dos 

erros encontra sua completude no próprio processo de retificação que, por sua vez, 

permite a evolução do saber. 

É por meio dela que podemos superar as dificuldades promovidas pelos 

obstáculos epistemológicos, dado que a retificação nos impõe uma vigilância 

constante e crítica a respeito da produção e construção do conhecimento, sempre 

se remetendo a um olhar histórico (ANDRADE; SMOLKA, 2009), ou seja, é nesse 
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processo que retomamos a importância do contexto histórico na construção do 

saber (CEBULSKI; MATSUMOTO, 2012). Nesta mesma linha de pensamento, 

Dutra (2015) nos lembra de que “sem história não há processo de retificação de 

erros de pensamento e, consequentemente, não pode haver evolução do espírito 

científico” (DUTRA, 2015, p. 18). 

Com isso, Lino (2013) afirma que Bachelard é considerado o filósofo da 

desilusão, uma vez que a pesquisa e o pesquisador são frutos de uma desilusão que 

julgavam ser corretos e, cujos erros, foram retificados por meio da construção do 

conhecimento. 

2.4. A pedagogia científica de Bachelard 

A partir do processo de retificação em busca de uma superação dos 

obstáculos epistemológicos, é possível pensar em uma pedagogia desenvolvida por 

Bachelard e que pode servir de base para a construção do conhecimento, desde a 

mais tenra idade até a formação superior. Podemos, primeiramente, perceber uma 

crítica que o autor apresenta em sua obra A formação do espírito científico a 

respeito do processo pedagógico de sua contemporaneidade, na qual ele afirma 

que  

 
Os professores, sobretudo na multiplicidade incoerente do ensino secundário, 

apresentam conhecimentos efêmeros e desordenados, marcados pelo signo 

nefasto da autoridade. Os alunos assimilam instintos indestrutíveis. Seria 

preciso incitar os jovens, como grupo, à consciência de uma razão de grupo, 

ou seja, ao instinto de objetividade social, o qual é preterido pelo seu contrário, 

pelo instinto de originalidade, sem prestar atenção na ilusão dessa originalidade 

haurida nas disciplinas literárias (BACHELARD, 2016, p. 299). 

 

Assim, o autor aborda a necessidade de uma nova maneira de compreender 

o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma nova filosofia da ciência. 

Com isso, Japiassú (1976) argumenta que o que podemos denominar de filosofia 

da ciência proposta por Bachelard, ou ainda, o projeto filosófico do autor está 

intrinsecamente ligado a um projeto pedagógico bachelardiano que, por sua vez, 

busca combater as formas tradicionais de ensino (COSTA, 2009). Segundo o 

próprio autor, com a nova ciência7 “poderia ser constituída uma pedagogia mais 

propriamente humana, sob certos aspectos, do que a pedagogia puramente 

intelectualista da ciência positiva” (BACHELARD, 2016, p. 63). 

 Quillet (1977), por sua vez, nos afirma que a prática pedagógica defendida 

por Bachelard se dá em um processo anti-aristotélico, uma vez que não se apega 

ao princípio da identidade8 apontada na lógica de Aristóteles, mas remete a um 

retorno a uma mentalidade de criança, ou seja, aberta aos novos saberes, dado que 

                                                             
7

 Associamos a uma nova ciência os pensamentos que o autor defende a respeito da alquimia. 
8

 O qual podemos compreender através da máxima “o que é, é”, mostrando que algo não pode 

ter duas vertentes, ou ainda, dois aspectos verdadeiros, mas apenas um. 
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“este dogmatismo do objeto não é efetivamente aplicável” (QUILLET, 1977, p. 

17). 

Essa mentalidade infantil também é abordada por Japiassú (1976), que nos 

faz refletir que o processo de construção do conhecimento dentro do ambiente 

acadêmico deve ser feito de modo, que podemos chamar de bidirecional, ou seja, 

há um aprendizado mútuo dos atores deste processo, “o mestre deve aprender 

ensinando, fora de seu ensino” (JAPIASSÚ, 1976, p. 74). Assim, a perspectiva 

bachelardiana apontada por Japiassú, faz um convite para que se observe a questão 

da autoridade dentro de sala de aula, uma vez que nos cabe favorecer sua pedagogia 

e não alimentar um autoritarismo.  

Neste aspecto, o autor também aborda a importância de o processo de 

construção do conhecimento ser contínuo e propagado por todos aqueles que 

foram instruídos, em uma “interpedagogia do ensino”9 (FONSECA, 2008), de 

modo que é necessário um olhar crítico a respeito do conhecimento vigente, dado 

que este sempre se apresente dinâmico e não cristalizado. Nas palavras do autor, 

 
A nosso ver, o princípio pedagógico fundamental da atitude objetiva é: Quem 

é ensinado deve ensinar. Quem recebe instrução e não a transmite terá um 

espírito formado sem dinamismo nem autocrítica. Nas disciplinas científicas 

principalmente, esse tipo de instrução cristaliza no dogmatismo o 

conhecimento que deveria ser um impulso para a descoberta (BACHELARD, 

2016, p. 299). 

 

Para Fonseca (2008) o caminhar pedagógico de Bachelard nos remete a uma 

pedagogia consciente, ou seja, “aquela que denota novas práticas científicas em 

rupturas com os paradigmas cartesianos-lógicos-racionais e com a apreensão da 

realidade pelos dados do senso comum” (FONSECA, 2008, p. 365). Assim, 

podemos perceber que Bachelard propõe uma ruptura com o senso comum, com 

o que está preso nos obstáculos epistemológicos, de modo a valorizar o processo 

pedagógico que ele propõe como forma de engrandecimento das ciências.  

 Costa (2009) afirma que a formação dos professores, na perspectiva 

bachelardiana necessita passar por um processo de catarse, ou seja, de purificação, 

uma vez que é assombrada pelas concepções adotadas por uma visão positivista de 

mundo e, assim, reféns de uma pedagogia já ultrapassada. Observa-se, também, 

que a educação, na perspectiva bachelardiana, não pode ser desvinculada de sua 

realidade social, de modo que a mesma adquira um caráter ativo, ou seja, uma 

valorização da relação entre professor e aluno. Isso se dá pois,  

 
A escola é vista por Bachelard como o ambiente de possibilidades de 

renovação social das alternativas de ensino e pesquisa da ciência, no qual é 

buscada a cooperação em lugar da competição, flexibilizando a relação 

                                                             
9

 Fonseca (2008) compreende como um processo em que “todo aquele que aprende só saberá 

verdadeiramente quando sua aprendizagem for consubstanciada na prática de ensinar” 

(FONSECA, 2008, p. 368). 
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pedagógica, visando à formação pedagógica ativa (RODRIGUES, 2005, p. 

104). 

 

Também na sociedade científica, faz-se necessário uma adequação na visão 

pedagógica. Essa concepção, segundo Costa (2015) remete à ideia de uma 

pedagogia que proporcione uma postura científica, que refletirá na vivência escolar, 

de modo que “ciência e escola estão em relação mútua” (COSTA, 2015, p. 122). 

Para isso, Bachelard nos lembra que a humildade intelectual é ponto fundamental, 

uma vez que 

 
Já que não há operação objetiva sem a consciência de um erro íntimo e 

primeiro, devemos começar as lições de objetividade por uma verdadeira 

confissão de nossas falhas intelectuais. Mais vale confessar nossas tolices para 

que nosso irmão reconheça as suas, e exijamos dele a confissão e o favor 

recíprocos (BACHELARD, 2016, p. 297). 

 

Podemos perceber que a ideia pedagógica de Bachelard consiste em um 

embate entre teorias diversas que, por sua vez, proporcionam – em um movimento 

dialético hegeliano10 – a síntese de uma nova teoria, mostrando, assim, que o 

conhecimento também se dá pelo conflito, de modo que “não basta ter razão, é 

necessário ter razão contra alguém. Esta é a matriz do espírito científico em 

Bachelard. A pedagogia bachelardiana constitui-se, portanto, em um processo de 

retificação discursiva” (DOMINGUINI; SILVA, 2011, p. 107). 

2.5 A concepção de erro no processo educacional  

Como já observado, o erro toma um papel fundante na pedagogia de 

Bachelard, de modo que a construção do conhecimento só se dá devido à 

superação de erros retificados. Porém, cabe-nos, nesse momento, salientar como o 

erro pode ser visto de maneira equivocada, ou seja, indo de encontro com os 

pressupostos bachelardianos e, assim, sendo desprezados nos ambientes 

acadêmicos. 

Uma vez que nosso sistema educacional está inserido em uma tradição 

positivista de ensino, é possível perceber que o erro não é bem visto, de modo que 

deve ser descartado, posto à parte, caracterizado como um não acesso ao 

conhecimento e, devido a isso, cabível de ser extirpado (SPERAFICO, 2013). A 

não capacidade do estudante em captar o conteúdo ministrado pelo professor e, 

assim, acarretar em um erro, pode ser vista também, como uma característica do 

discente em ter dificuldades de aprendizagem (SOUZA, 2006). 

Nogaro e Granella (2004) nos apresentam que a concepção predominante 

do erro sempre está associada à ideia de fracasso, não apenas a nível acadêmico, 

                                                             
10

 Que consiste na concepção de uma Tese que, pelo conflito com sua Antítese, formam uma 

Síntese de um determinado conhecimento. Essa síntese, por sua vez, torna-se uma nova tese, 

instaurando o movimento espiral da dialética hegeliana. 
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mas também até o nível ético e moral, uma vez que nos remete a um desvio dos 

padrões reconhecidos como corretos, de modo que todos aqueles que não se 

enquadram em tal concepção devem ser postos à margem do grupo no qual estão 

inseridos (CESTARI et al., 2012). Assim, os autores enfatizam que: 

 
O erro só pode ser considerado como algo insatisfatório, na solução de um 

problema, se tomarmos como acerto uma forma, um padrão, a ser seguido. 

Sem um padrão não há erro. O que pode existir (e existe) é uma ação 

insatisfatória, que não atinja um determinado objetivo que se está buscando. 

Neste sentido, poderíamos dizer que ao desprender esforços na busca de um 

objetivo teremos chance de sermos bem ou malsucedidos. Desta forma não há 

erro, mas sucesso ou insucesso (NOGARO; GRANELLA, 2004, p. 34). 

 

Costa (2010), aponta que essa problemática remete, também, a uma questão 

social, tendo em vista que o erro é passível de um processo de formação de 

preconceitos, de modo que aquele que erra “não sabe, não conhece e, portanto, 

não tem credibilidade” (COSTA, 2010, p. 301). 

Ao aluno considerado fraco, que comete muitos erros em seu processo de 

ensino, é associada a uma ideia de que o ele se comporta de modo “relapso, pouco 

engajado, desatento” (CESTARI et al., 2012, p. 48). Assim, a arbitrariedade pode 

ser posta em prática no que diz respeito às comparações para com os demais 

membros da sala, ou ainda, uma tentativa de impor uma verdade a ele que não lhe 

tenha sido, de fato, construída, mas apenas acatada, o que, consequentemente, não 

acarretará em uma construção significativa do conhecimento. 

Outrora, o erro era considerado algo ainda mais passível de extermínio, uma 

vez que era corrigido por meio de métodos punitivos, inclusive castigos físicos. 

Mesmo com a superação destes últimos, é preciso recordar que as punições, 

principalmente no âmbito escolar, embora foram atenuadas, não perderam o 

caráter de violência (LUCKESI, 1990). 

Neves (2005) destaca que o método punitivo era passível de formulação de 

traumas nos alunos, mas não só a nível acadêmico, como também na própria vida 

do mesmo, tendo em vista que a exposição vexatória, muitas vezes associada até 

mesmo a um martírio (LUCKESI, 1990), pode proporcionar uma mentalidade 

continuísta da punição, ou seja, “a necessidade de castigar os/as outros/as a partir 

da projeção destes sentimentos de culpa e o que é mais grave: nem sempre de 

forma consciente, ou seja, o/a opressor/a nem sempre se dá conta de que está 

oprimindo” (NEVES, 2005, p. 02) 

Luckesi (1990) indica, também, que as punições ainda estão presentes no 

ambiente escolar como uma forma de violência simbólica, ou seja, busca-se punir 

não mais o corpo do aluno, mas seu equilíbrio psicológico, sua personalidade, 

provocando ansiedades, medos e tensões que podem estar abrangidos ao 

 
[...] reter alunos(as) em sala de aula durante o recreio; suspender o lanche; 

realizar mais tarefas que as de costume; ameaçar de castigos; ridicularização no 
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coletivo; ameaçar de reprovação; fazer teste “relâmpago”. Enfim uma série de 

situações que surgem por causa do erro (NEVES, 2005, p. 02). 

 
Também é possível destacar a ameaça do castigo, tendo em vista que  
 

O aluno sofre por antecipação, pois fica na expectativa do castigo que poderá 

vir e numa permanente atitude de defesa. São as ameaças de futuras repressões, 

caso os alunos não caminhem bem nas condutas que devem ser aprendidas, 

sejam elas cognitivas ou não (LUCKESI, 1990, p. 134). 

 

Podemos observar, porém, que, com o auxílio da perspectiva da pedagogia 

bachelardiana, o erro começa, ainda de maneira tímida, a perder tal status, 

assumindo o papel que permite um avanço do conhecimento a partir de sua 

construção. Ele começa a perder seu caráter repulsivo e passa a ser compreendido 

como um conhecimento (COSTA, 2010), exigindo dos docentes um maior 

entendimento a respeito da psicologia do desenvolvimento cognitivo. 

Isso promove, até mesmo, uma mudança de posicionamento do aluno, uma 

vez que ele passa de uma posição de conforto e estagnação para “uma posição ativa 

e crítica acerca do experimento desenvolvido” (ZYTKUEWISZ; BEGO, 2018, p. 

76), proporcionando, assim, uma assimilação muito mais efetiva que apenas as 

exposições dos professores. 

Nogaro e Granella (2004) contribuem afirmando que  

 
É necessidade urgente que escola e educadores entendam que o erro, na 

aprendizagem, é a manifestação de uma conduta não aprendida, que emerge a 

partir de um padrão de conduta cognitivo, e que serve de ponto de partida para 

o avanço, na medida em que são identificados e compreendidos positivamente, 

em direção à aprendizagem do aluno, possibilitando a sua correção de forma 

hábil e inteligente (NOGARO; GRANELLA, 2004, p. 39). 

  
É importante, dessa forma, que o erro não seja encarado como um temor, 

uma vez que é natural do ser humano (GOMES, 2017), mas que nos remeta a uma 

visão que careça de retificação, e que possa ser trabalhada junto aos estudantes, 

promovendo, assim, uma construção do conhecimento até mesmo em situações 

que não se encaixem nos padrões estipulados. Dessa maneira os educadores, 

compreendendo a importância dos erros dos alunos e como utilizá-los para o 

avanço do conhecimento, podem  

 
traçar um caminho traduzido na replanificação de suas ações e intervenções, 

pela proposição de novas situações de ensino e aprendizagem que permitam a 

reformulação de hipóteses, a partilha de conhecimentos e, em consequência, 

a superação das dificuldades (CESTARI et al., 2012, p. 60). 

 

Com isso, ao entender a necessidade de retificação dos erros para o avanço 

do conhecimento, podemos compreender a importância da continua construção 
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do saber para Bachelard, tendo em vista que não se pode estar preso a 

conhecimentos do passado e, dessa forma, fechado nos mesmos, mas sim voltados 

para uma contínua desconstrução do saber científico, o que não significa abandonar 

os saberes de outrora, dado que os mesmos tiveram sua grande importância em 

seu tempo histórico.  

 
Na obra da ciência só se pode amar o que se destrói, pode-se continuar o 

passado negando-o, pode-se venerar o mestre contradizendo-o. Aí, sim, a 

Escola prossegue ao longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a 

negação da cultura científica. Só há ciência se a Escola for permanente. É essa 

escola que a ciência deve fundar. Então, os interesses sociais estarão 

definitivamente invertidos: a Sociedade será feita para a Escola e não a Escola 

para a Sociedade (BACHELARD, 2016, p. 309-310). 

 

Assim, esse processo pode auxiliar na edificação de uma sociedade melhor por 

meio de uma escolaridade provocativa e retificadora dos erros, dado que a 

educação evoca o futuro de uma sociedade capaz de aprender com os erros de 

antes, de modo a buscar retificá-los, superando-os, mas nunca os deixando 

esquecidos, uma vez que é importante salientarmos o que foi construído e vivido 

para que chegássemos até os dias de hoje. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o princípio da compreensão do Homem a respeito do conhecimento, 

o erro sempre sofreu um tratamento de repulsa, ou ainda, de um caminho 

finalizador de determinada pesquisa de modo a, dessa forma, mostrar a 

necessidade de um redirecionamento por parte da construção do saber. 

A máxima popular “é errando que se aprende” parece ganhar um valor 

intensificado com o advento do pensamento de Gaston Bachelard, uma vez que é 

possível perceber que o filósofo francês proporciona uma quebra do pensamento 

vigente com relação ao erro, colocando-o como ponto fundante no processo de 

construção do conhecimento, ou seja, quebrando os paradigmas e preconceitos 

conceituais que se perpetuavam até então. É preciso lembrar que o conhecimento 

para Bachelard se apresenta de modo aproximado, ou seja, não é possível uma 

ampla visão a respeito dele, já  que ele se dá por meio de uma gama vasta de 

observações e não apenas por um único viés, ou seja, por meio de renovações 

continuadas, mostrando, dessa forma, caráter inacabado. 

Com isso, por esse caráter inacabado, foi possível perceber que a ciência se 

dá de maneira descontínua, uma vez que ela está inserida em um determinado 

contexto histórico e social e, assim, carece de uma contínua verificação, de modo a 

se necessitar sempre de um novo olhar a respeito dela própria. 

Dessa forma, o erro tem papel fundante no reconhecimento da necessidade 

de uma verificação contínua, uma vez que é por meio dele que se pode 

proporcionar a noção de correção, buscando os variados caminhos a respeito do 
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conhecimento e, assim, apresentando-se como uma importante fase na dialética do 

conhecimento. É com o erro que se desenvolve o processo de retificação, ou seja, 

uma mudança de pensamento que instiga o pensador a novas conquistas, mesmo 

que, para isso, ele passe por um processo de desilusão por deparar-se com o erro. 

Sendo assim, a pedagogia bachelardiana tem como base a retificação dos erros e, 

por isso, apresenta um caráter não-aristotélico, ou seja, uma compreensão que se 

distancia do princípio da identidade de Aristóteles, mostrando a importância de 

estar aberto às várias faces do saber. Essa pedagogia deve estender-se, na concepção 

do autor, para toda a sociedade acadêmico-científica de modo a possibilitar e 

instigar o avanço do conhecimento. 

Desse modo, o erro, que outrora apresentava uma conotação depreciativa, 

tendo como consequências até mesmo os castigos físicos, apresenta-se, a partir da 

concepção de Bachelard, como algo de extrema importância para a construção do 

conhecimento, pois é só a partir da retificação desses erros que o conhecimento 

poderá progredir de modo a superar os obstáculos epistemológicos e promover o 

avanço do saber. 
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