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RESUMO 
 
 
O projeto propõe um estudo teórico com o objetivo de refletir acerca da 
formação com base na compreensão da imaginação e do pensamento como 
valores de conhecimento. A pesquisa apresenta como base conceitual a 
perspectiva clássica de Kant e a moderna de Bachelard tal qual se apresentam, 
como diferentes racionalidades nos estudos de história e filosofia da ciência. A 
dimensão da imaginação compreendida como face constitutiva e integrante da 
sensibilidade e da própria razão é indispensável ao pensamento e à toda 
formação que se pretenda integral e realizante do espírito. Refletir acerca da 
imaginação significa pensar o próprio problema do conhecimento e da vida 
criadora, é a busca da permanente elaboração de um novo psiquismo no qual o 
espírito se dispõe à abertura, ao conhecimento que ao final é sempre um 
autoconhecimento. Desdobra-se desse contexto a reflexão e a crítica acerca do 
conhecimento pronto a instruir, assim como do imaginário pronto a ser 
assimilado é promovido pela cultura de massa imediatamente interessada, na 
qual o imaginário está predominantemente voltado a um código de validade 
reificado e externo ao pensamento. Estudar o que é a imaginação e o 
pensamento e as suas possíveis implicações e desdobramentos na formação é 
ainda potencializar um psiquismo móvel e projetivo nas experiências 
formadoras, posto que elas requerem em alguma medida um trabalho de 
sensibilidade mas é sobretudo um trabalho da inteligência, nesse sentido a 
formação do sujeito não é de nenhum modo trabalho desinteressado, visa 
antes, destacar e afirmar o valor educativo da razão que se apresenta como 
projeto e como realização – contra a ordem natural das coisas – ensaia criação 
e liberdade do espírito. 
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