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Resumo  

 

Este ensaio tem como objetivo apresentar a questão da ação educativa, numa relação 

professor e aluno diferente da que até aqui se tem praticado. Deseja-se apresentar uma 

atividade que venha priorizar a emancipação do sujeito como pressuposto básico para a 

ação educativa emancipadora. A proposta, neste caso, tem como relevante um caminho que 

possa superar os atuais métodos de ensino que valorizam a explicação como prática eficaz 

para o ensino.  Para isso, procurou-se fazer um contraponto entre Jacques Rancière e 

Gaston Bachelard como proposta alternativa para esta discussão. 

 

Introdução 

 

O tema deste ensaio parte de uma leitura crítica de Jacques Rancière sobre o “Mestre 

Ignorante”, que releva a questão do aprender e ensinar numa perspectiva enfocada na 

possibilidade de emancipação, tanto do mestre como do aluno. Rancière principia do 

pressuposto do deslocamento da lógica da explicação para a lógica da provocação. 

Deslocamento que possibilita fazer um paralelo entre o seu pensamento e a perspectiva de 
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Gaston Bachelard sobre a imaginação, como base ampliada na produção do conhecimento. 

Tanto  Rancière como Bachelard priorizam a emancipação fundada no valor do trabalho do 

que ignora. Ambos procuram colocar o homem no centro de uma produção cognoscente, 

que se torna condição fundamental para emancipação. Tanto Rancière como Bachelard 

priorizam uma perspectiva baseada no princípio da liberdade, desvencilhada de uma 

tradição embrutecedora que se perpetua pela transmissão do conhecimento por meio da 

ação explicativa no período da formação escolar. Tradição pedagógica que se apóia num 

passado intelectualizado que deseja se reproduzir ao infinito pela explicação. Metodologia, 

segundo Rancière, que deseja implantar no que ignora um conteúdo formado e reproduzido 

através da tradição de uma ação educativa baseada na lógica da explicação. Rancière avalia 

e julga essa prática denunciando a sua intenção, ou pelo menos, as suas conseqüências, 

como prática embrutecedora, que tem como fim último sustentar a desigualdade entre o 

que sabe e aquele que ignora. Essa denúncia, pelo que parece, encontra em Bachelard a 

mesma acolhida numa outra perspectiva. 

 

 

Explicação e provocação 

 

Nesta discussão se faz um contraponto entre duas pedagogias que se estabelecem como 

eficientes na ação educativa, pedagogias que se julgam capazes de emancipar o homem: a 

pedagogia da emancipação pela lógica da explicação e a pedagogia da emancipação pela 

lógica da provocação. No pensamento de Rancière, a sua opção se dá pela provocação, já 

que reconhece a explicação como um modo nocivo no exercício da aprendizagem, tanto 

para quem ensina como para quem aprende. Rancière entende a explicação como fator de 

desigualdade que se estabelece entre o mestre e o aluno que aprende. Considera esse 

método como um instrumento embrutecedor da inteligência. Um método que estabelece 

diferença entre o que sabe e o que ignora. A explicação, na perspectiva de Rancière, é 

entendida como um princípio que busca impor determinado tipo de conhecimento.  

 

A pedagogia da explicação reivindica para si a questão da clareza do conhecimento, uma 

ação que valoriza a transmissão do conteúdo que tem como alvo principal a pretensão de 
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eliminar dificuldades e conflito do aluno. Esta via da explicação, segundo Rancière, cria 

uma inteligência que se distancia por uma determinada hierarquia. Ele leva a entender que 

essa ação pedagógica conduz o homem que ignora a ser desigual ao que ensina. Cria assim, 

uma forma de inteligência cujo limite é a inteligência daquele que sabe. Uma inteligência 

que se estabelece dentro de limites dados pelo próprio mestre que instrui através da 

explicação.  Essa ação pedagógica da explicação encontra em Bachelard a mesma 

resistência, Bachelard parte do princípio de que o passado não pode explicar o presente, e 

sim, pelo presente se explica o passado. Com isso, deixa claro, a condição improdutiva da 

ação pedagógica que prioriza a explicação, pelo fato de entender que  esta se prende a uma 

tradição histórica que valoriza o acúmulo de informações. Para Bachelard, a emancipação 

do homem na aprendizagem vem quando esse se coloca contra o que é presente, num 

esforço que requer certo rigor. Este esforço se lança contra o já conhecido para deformar e 

buscar na sua interioridade, o que ainda não foi pensado. Esse exercício não é um modo 

que se prenda a uma explicação por transmissão, mas uma explicação que aparece no 

exercício do próprio trabalho do conhecer. Uma atividade que se renova  a cada instante. 

Não há limite, não tem um mestre que mostre o limite, mas um mestre que estabelece 

horizonte. Nesse procedimento, Bachelard percebe a emancipação do homem, que num 

contra conhecimento anterior consegue, no exercício do seu trabalho, chegar ao 

entendimento sobre as condições que o mesmo se deu. No seu livro sobre “A 

Epistemologia”, Bachelard deixa bem claro essa posição: 

 

O conhecimento científico é sempre a reforma de uma ilusão. Não 

podemos, pois, continuar a ver na descrição, mesmo minuciosa, de um 

mundo imediato, mais do que uma fenomenologia de trabalho exatamente 

no mesmo sentido em que se falava outrora de hipótese de trabalho.  

(1971:17) 

 

 Nessa atividade o espírito exercita o seu trabalho por saltos e rupturas, sem acúmulo, sem 

descrições, mas por temas-problemas. A história da ciência, na compreensão de Bachelard, 

é produzida por rupturas e não por acúmulo, não cabe uma explicação, uma recordação, 

mas uma lembrança dos fatos, cada lembrança possibilita um momento de ruptura, dos 
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saltos, da novidade, do enfrentamento, um trabalho de esforço que excita o espírito a se 

instruir. Na história das ciências na há melhoria do passado, mas rupturas que produzem 

novas teorias o que possibilita novas maneiras de pensar o mundo e o homem. Já explicar o 

conhecimento não é produzi-lo, mas tomar ciência, e tomar ciência não é emancipar, mas 

acumular conhecimento.  No livro a “Poética do Devaneio”, Bachelard faz uma 

advertência interessante. Uma advertência que mostra como acontece, ou como se pode 

compreender uma atividade emancipadora do homem no desenvolvimento do seu trabalho 

cognoscente, ele diz:   

 

Aliás, que cada um pense nisso, que procure “chocar” um pouco uma 

palavra particularmente familiar. Então a eclosão mais inesperada, mais 

rara, sai da palavra que dormia no seu significado – inerte como um fóssil 

de significações. (2001:18) 

 

Com essa citação de Bachelard, pode-se entender a preocupação que tem Rancière quando 

tenta deslocar o mestre da lógica explicativa para a lógica da provocação. Pelo fato de que 

o explicador se contenta com as palavras que dormem no seu significado inerte como um 

fóssil de significações, seguindo o caminho de uma tradição encarquilhada nos seus vícios 

e hábitos intelectuais. Esse mestre não provoca a palavra, tudo se encontra na mais perfeita 

lógica, a lógica do que ensina explicando e a lógica do que aprende pela explicação – o 

aluno ignora e o mestre conhece. Tal condição revela um mestre que adormece junto com 

as palavras e que se contenta na condição de explicador, explicar o que aprendeu de outro 

explicador.  

 

Bachelard procura enfatizar que a emancipação vem pelo exercício de um trabalho árduo, 

um trabalho que se dá fora da justaposição. Um trabalho que sai do vício da  simples 

adjetivação e relativização. Bachelard entende que a ação educacional deseja algo mais 

profundo e emancipador, por isto, propõe uma produção cognoscente a partir do presente, 

ou seja, sem narrativas, descrições ou explicações, mas um conhecimento que por si só se 

explica. Um tipo de trabalho que se dá por sobreposição, ou seja, um conhecimento que 
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não está fora, mas dentro do próprio conteúdo que não se adjetiva, mas apenas se 

substancializa.    

 

Por exemplo: quando pensamos no conceito “corajoso”: O que é que se conhece ou se 

compreende por corajoso? Na atividade justaposta se explicaria que o corajoso é o não 

fraco, o destemido, o não covarde, o não medroso... Essa prática necessita de um 

explicador que se proponha a trazer a clareza desse conceito por uma série de adjetivantes. 

Já na atividade sobreposta, o procedimento se dá de modo diferente, ele não busca 

adjetivos, não busca o que está fora do conceito, ou o que se relaciona com ele, mas o que 

pertence a si memo. Esse trabalho não necessita da figura do explicador, mas do 

provocador. O conceito “corajoso”, nessa perspectiva, é analisado de modo diferente. A 

investigação se dá pela verificação e não pela descrição nem explicação, busca a 

combinação substancial – fragilidade e resistência. Quando se olha alguém a desafiar 

certos perigos, vê-se nesse indivíduo superação da sua fragilidade mediante sua resistência, 

que conceituamos como corajoso. Esse conhecimento torna-se emancipador, por dispensar 

a figura do explicador e se encaixar numa outra lógica da ação pedagógica, afastando-a  da 

explicação por analogias. Nesta lógica, a história não está fora do conceito, mas inserida 

nele, ela passa a revelar outras condições de conhecimento ao ser chocada em seu 

significado adormecido na intelectualidade, o que leva a perceber que ela em si só se 

explica, explica o seu passado substancial. Nesta via pedagógica o indivíduo é levado a 

olhar para dentro, um olhar que ultrapassa o conhecimento primeiro, relativo, construído 

por justaposição. Este ato de ultrapassar o conhecido é que leva o homem a se emancipar 

no exercício do seu trabalho. 

 

Neste limite é que se marca  a ação entre a lógica da explicação e a lógica da provocação. 

Tanto Rancière como Bachelard, optam pela segunda. Ambos entendem que a primeira 

tem como fim o mestre detentor do saber, que se coloca como último na avaliação de quem 

ignora. Por isso, Rancière entende que o destino do que ignora, na pedagogia do 

explicador, é ser um outro explicador, um reprodutor do conteúdo recebido. 
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Assim, a criança adquire uma nova inteligência – a das explicações do 

mestre. Mas tarde, ela poderá, por sua vez, converter-se em um explicador. 

Ela possui os meios. Ela, no entanto, os aperfeiçoará: ela será um homem do 

progresso (RANCIÉRE 2004:26). 

 

Reportando-nos ao pensamento de Gaston Bachelard, sobre a faculdade imaginativa, na 

perspectiva da lógica da provocação, no Novo Espírito Científico, observa-se que essa 

sofre um  desdobramento que passa a ser vista como imaginação formal, material e poética. 

A imaginação formal dá vida à forma, é a que se alegra com o pitoresco, agradável, o 

claro, o fácil, que tem como uma de suas funções a de relacionar pontos dando forma ao 

conteúdo descrito ou explicado. Isso quer dizer que no exercício da lógica da explicação o 

mestre que conhece consegue levar a imagem do seu conhecimento ao que ignora. Imagem 

que se instala na consciência intelectual do que aprende. Quanto à imaginação material sua 

função é deforma tudo que se apresenta numa determinada aparência que se torna 

consciente, ela leva a ultrapassar a aparência, ou a representação, na busca do que se 

encontra para além do dado. Quanto à imaginação poética, essa combina os elementos 

produzindo uma nova imagem que salta para o interior do eu, uma imagem reveladora de 

um novo sentido e um novo significado contra o último conhecimento. Torna-se necessário 

a atividade dessas três funções da imaginação, atuando de forma sincronizada, bem 

ajustada para que seja evitado o embrutecimento intelectual. O homem na sua atividade 

imaginativa sincronizada e integral, deforma, relaciona e combina num dinamismo 

imaginativo. Cabe ao mestre ter condições, pela provocação, de poder articular essa 

potencialidade humana. Quando Rancière repudia a explicação, pode-se entender a partir 

do pensamento de Bachelard, que esse repúdio deve ser considerado pelo fato da 

explicação trabalhar apenas com a imaginação formal na sua condição unicamente de 

relacionar os pontos sensíveis do discurso explicativo, formando imagens da realidade do 

mestre que explica. A ação do explicador inutiliza as funções da imaginação material e 

poética  por ser o interesse aí apenas voltado para o que é dado pelo mestre que explica, 

não havendo necessidade de maior compromisso em avançar para além do discurso do 

mestre. Quanto a essa questão Bachelard critica dizendo: 
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Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. 

Ora, ela é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela 

percepção, e sobre tudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, 

de mudar imagens. (BACHELARD, 2001:1) 

 

A imagem poética nova – uma simples imagem! – torna-se assim, 

simplesmente, uma origem absoluta, uma origem de consciência. Nas horas 

de grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de um mundo, o 

germe de um universo imaginado no devaneio de um poeta. (2001:1) 

 

 

Não há distância que a escola ou a sociedade tente reduzir entre mestre e aluno, quando se 

trata da ação de uma faculdade imaginativa que não cessa de produzir. Isso, pelo fato dessa 

faculdade ter  condições de deformar tudo que se apresenta encerrado em sua forma,  

combinando e novamente formando outra coisa para logo em seguida deformar. Ao 

imaginar o pensado, a partir do que é pensado passa a ser outra coisa ainda não pensada. 

Isso mostra o valor da perspectiva de Bachelard quando se verifica no pensamento de 

Rancière a sua preocupação com a questão do aprender e ensinar, que não deixa de 

acentuar a perversidade da lógica da explicação.  

 

Assim, a criança adquire uma nova inteligência – a das explicações do 

mestre. Mais tarde, ela poderá, por sua vez, converte-se em um explicador. 

Ela possui os meios. Ela, no entanto, os aperfeiçoará: ela será um homem do 

progresso. (2004:26) 

 

Na lógica da explicação, segundo Rancière,  a criança perde o seu potencial criativo e se 

adapta ao mestre explicador. Ela passa a pensar como o mestre pensa, compreende como o 

mestre compreende, depende do explicador como o mestre dependeu. Essa criança não será 

emancipada, mas estará dependente de um mestre explicador para chegar a uma 

compreensão. 
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Na discussão que se estabelece nesse ensaio sobre a lógica da explicação e da provocação, 

uma outra questão se pode ressaltar entre Bachelard e Rancière: é que apesar de tanto 

Bachelard como Rancière concordarem ser a explicação um procedimento embrutecedor 

da inteligência, no entanto, vão se distanciar um do outro quanto ao princípio norteador da 

lógica da provocação. Para Rancière, a provocação se dá a partir de um outro indivíduo  

que utiliza o seu poder de ordenar para provocar o aluno para que exercite seu potencial de 

produção do conhecimento. Isso se entende quando fala da criança que balbucia quando 

provocada com palmadas. Rancière procura clarear essa sua posição dizendo: 

 

A criança que balbucia sob a ameaça das pancadas obedece à férula, eis 

tudo: ela aplicará sua inteligência em outra coisa. Aquele, contudo, que foi 

explicado investirá sua inteligência em um trabalho de luto: compreender 

significa que nada compreenderá, a menos que ele explique. (2004: 25) 

 

 

Essa citação mostra claramente que Rancière mantém, ainda, como princípio 

emancipatório a ação do  próprio  homem  sobre outro, não mais como um explicador, mas 

como  provocador pela punição. Um provocador que se utiliza de uma determinada ação de 

correção para estimular o aluno a ter vontade de querer conhecer. Nessa concepção, 

Bachelard difere de Rancière quando vê a emancipação do homem a partir das imagens em 

que o indivíduo se excita contra elas. Para Bachelard, o mundo das imagens dadas é o 

mundo que deve ser provocado pelas hipóteses, hipóteses que não só se confrontam com as 

imagens dadas externas, mas também com as imagens fixas subjetivamente. Para 

Bachelard somos lançados no mundo que é o nada humano, que nos faz compreender a 

existência em nós de um ser da inquietação em si mesmo. O mundo não cessa de mudar, as 

imagens saltam diante de nós  e em nós mesmos. Para Bachelard, não são as expressões 

lingüísticas que excitam o homem ou que levam ao devaneio ou a provocação, mas as 

hipóteses criadas por ele mesmo; ação que se coloca longe de uma demonstração erudita. 

Diante das imagens o espírito elabora hipóteses que fazem outras imagens, imagens novas, 

sem preparo algum, saltarem diante do eu. No livro A Poética do Devaneio, Bachelard diz: 
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Mas será que explicações lingüísticas aprofundariam realmente o nosso 

devaneio? Nosso devaneio há de ser sempre mais excitado por uma hipótese 

singular – ou mesmo aventura – do que por uma demonstração erudita. 

(2001:35) 

 

 

Bachelard duvida quanto à capacidade das explicações lingüísticas levarem o homem a 

aprofundar sua condição de criatividade e de conhecimento. Valoriza mais a hipótese, o 

tema, em vez de uma ordem. Bachelard aposta no tema, na hipótese como meio de 

provocar o aluno. Essa prática aparece contra a presença dos obstáculos existentes no 

primeiro conhecimento ou na primeira imagem, um conhecimento que pode estar 

impregnado de hábitos intelectuais que foram aceitos pela sua utilidade, que entrava o 

progresso da inteligência. Contra esse obstáculo, é que a emancipação de Bachelard vai ser 

entendida, uma emancipação que vem pela hipótese, ela excita o homem. A compreensão, 

segundo Bachelard, só se processa quando se oferece resistência a natureza do fenômeno, 

quando se estabelece ruptura na busca do conhecimento que está para além do conhecido.  

Um olhar para dentro, ultrapassando a superfície da primeira imagem do fenômeno. 

Segundo Bachelard, o espírito deve lutar sempre contra as imagens e contra as metáforas. 

Torna-se um exercício árduo, que requer esforço e participação do mestre e do aluno. Passa 

a ser a própria luta do homem livre, na sua condição de emancipado. 

 

Nesse ponto fundamental é que Bachelard difere de Rancière, Rancière compreende a 

liberdade do homem a partir de outro detentor de certa autoridade para ordenar, a vontade 

do que ordena para aquele que ainda não tem vontade de conhecer. O que leva a pensar 

numa emancipação presa, ou submetida à autoridade de um outro que, nesse momento, é 

visto como superior. Tal condição pode ser  entendida ainda como desigualdade, pelo fato 

de que aquele que ordena detém certo poder de ordenar, e o outro de obedecer. Já em 

Bachelard, o homem está diante do nada humano, ele se encontra diante da criação de suas 

hipóteses do contra ao conhecimento anterior, lança-se, desse modo, em oposição às 

formas das imagens primeiras que tentam efetivar-se eternamente. Nessa perspectiva o 

problema do explicador, como aquele que perpetua o embrutecimento da inteligência, pode 
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ser resolvido de forma radical. O que não ocorre com Rancière, pois deixa transparecer 

certa preocupação quanto à substituição da figura do mestre explicador pela do ordenador, 

já que ele fica responsável direto pela atividade do aprender. Essa preocupação vai ser 

revelada quando aborda a questão da atenção; essa questão parece que se apresenta como 

um obstáculo no pensamento de Rancière, ligando o não aprendizado a falta de atenção. 

No entanto, não diz como resolvê-la, a não ser por uma disciplina de imposição, 

truculência, como deixa transparecer na citação abaixo:  

 

Vizinho, essa criança não sabe o que diz saber. Essa é uma prova de que lhe 

faltou atenção, quando estudava ou quando indicou o que diz saber. 

Aconselhai-o a estudar. Voltarei a passar, e vos direi se está aprendendo o 

grego, que ignoro, que sou incapaz de ler. (RANCIERE, Jacques: 2004:56).  

 

Nessa citação a provocação se dá pela queixa, pela solicitação de uma disciplina imposta 

de alguma forma ao que ignora. Mostra claramente o problema não resolvido por Rancière, 

a questão da atenção, do como fazer para que o aluno se mantenha atento ao aprendizado. 

Já no pensamento de Bachelard a atenção não é imposta pela ordem, ou queixa, mas 

estimulada pela hipótese, uma hipótese que provoca e desperta o interesse criando a 

vontade no indivíduo de conhecer para além do consciente. Nesse caso, a própria 

explicação não passaria por um indivíduo bem treinado no exercício de sua imaginação. 

Isto, pelo fato de todo primeiro momento para este, ser um momento de ingenuidade, uma 

ingenuidade que revela um consciente  que esconde o inconsciente, o não pensado, 

condição que, nessa perspectiva, incomoda o homem despertando seu interesse e vontade 

de exercer seu trabalho. 

 

Em Bachelard só há lugar para o mestre que provoca pela temática, ou pela hipótese. O 

mestre é um complicador, é aquele que não explica, nem ordena, mas que provoca com a 

complicação de um tema, de um problema, contra o que é, em nós e fora de nós, 

estimulando a faculdade imaginativa a usar seu potencial de deformar, relacionar e 

combinar.  
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(...) o espírito científico deve formar-se contra a Natureza. Contra o que é, 

em nós e fora de nós (...) (...) o espírito científico deve formar-se enquanto 

se reforma. (BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. 

1996:29). 

 

 

Com este procedimento se renuncia a um real imediato ou a  uma teoria que se faça 

comum, impregnada de hábitos intelectuais, que não permite ir além. Nesse instante 

necessita-se de um complicador que leve a pensar no que foi explicado e defendido como 

pronto e acabado. 

 

A diferença fundamental entre Bachelard e Rancière, pelo que parece, está na condição de 

que para Bachelard o homem aprende a pensar para depois fazer, enquanto em Rancière o 

homem aprende a fazer para depois pensar. 

 

Conclusão 

 

Revela-se assim, nesse novo principio de entender a produção do conhecimento, fora de 

uma tradição embrutecedora, uma postura diferente que se propõem, pelo menos, a pensar 

as condições do aprender e ensinar que emancipe o homem. Um priorizar que visa 

desenvolver a potencialidade epistemológica, principalmente na liberdade do trabalho da 

produção científica. Um homem emancipado na sua condição de pensador e de 

conhecedor, e além de tudo, na sua condição de humano, no pleno exercício de sua 

humanidade, sem bloqueios ideológicos e alienações paradigmáticas. Um homem 

desvencilhado de uma tradição que se perpetua pelo acúmulo de informações codificadas e 

relacionadas pela observação, conhecimento reproduzido pelo método da explicação, 

produto de uma tradição intelectualizada que se torna um obstáculo a ser superado numa 

nova proposta da produção do conhecimento.  
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