
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia - Universidade Federal de Goiás - Caixa Postal 131, Campus Samambaia - 74001 970, Goiânia – GO, Brasil  

Fone/Fax: (62) 3521-1164 

 

 

UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA - FaFil 

NOME DA DISCIPLINA: A epistemologia de Gaston Bachelard – ciência e metafísica 

CURSO: Filosofia ANO: 2022.1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fábio Ferreira de Almeida 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas aula 

CARGA HORÁRIA SEMANAL*: 4 horas                       

I – OBJETIVO GERAL:  

O objetivo geral do curso é explorar a perspectiva epistemológica que se inaugura com a obra 

de Gaston Bachelard, buscando fundamentalmente aferir a novidade que ela representou no 

cenário filosófico do século XX. A hipótese do curso parte da constatação da presença 

marcante do termo “espírito” nos trabalhos do filósofo. Tomaremos este aspecto como ponto 

de partida para, num primeiro momento, examinar a trajetória desta noção na filosofia, uma 

vez que ela de nenhum modo pode ser considerada trivial, como revela a configuração 

oitocentista da filosofia, em particular na França. Esta investigação permitirá, num segundo 

momento, refletir a respeito de como a conexão entre filosofia e metafísica se elabora na obra 

bachelardiana, o que não poderá ser bem compreendido se for negligenciada a leitura que 

Bachelard faz de Bergson. Com o exame destes dois aspectos que consideramos decisivos na 

leitura da obra de Bachelard será possível mostrar – eis um enunciado preliminar da hipótese 

– que a novidade de sua epistemologia repousa sobre uma compreensão particular da 

filosofia e de suas fronteiras. Esta compreensão particular da filosofia é o que confere 

importância à metafísica bachelardiana e permite compreender toda repercussão posterior de 

sua obra. Estaria aí, de acordo com nossa hipótese, a fonte original desta célebre declaração 

de Georges Canguilhem: “A filosofia é uma reflexão para a qual toda matéria [matière] 

estranha serve e, diríamos de bom grado, para a qual somente servem matérias que forem 

estranhas”. 

II – METODOLOGIA: 

Aulas expositivas e dialogadas. 

 

III – AVALIAÇÃO:  
Apresentação oral de seminários; 

Elaboração de trabalho monográfico. 

 

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Uma bibliografia detalhada será apresentada na primeira sessão. 

 

 

* Uma proposta de cronograma do curso será apresentada na primeira sessão. 

 

 


