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Na obra de Bachelard as abordagens ética, estética e epistemoló-
gica da vida criadora convergem na figura emblemática da Fênix
(BACHELARD, Fragments d‘une poétique du feu)1. A luta contra os 
obstáculos epistemológicos e sua superação; a poética da metamor-
fose e do renascimento, no plano da estética; a felicidade moral de-
corrente da invenção, vista como transcendência contínua do já dado 
e como expressão do destino espiritual do homem, são aspectos da 
hermenêutica bachelardiana do mito arcaico.
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Vendo a ciência como um saber em evolução, por rupturas e superação 
periódicas do conhecimento vigente, nosso filósofo põe em relevo o caráter 
evolutivo, isto é mutável e buscando permanente renovação das teorias, na pro-
cura de uma verdade cada vez mais precisa, que o caracterizam (BACHELARD, La 
philosophie du non, passim; id., Essai sur la connaissance approchée, passim).

A procura da transcendência do já dado, em ciência e em arte, são a carac-
terística da descoberta, da invenção, acompanhadas de uma felicidade que é o 
apanágio da realização humana implicada nessa tarefa de superação de si e dos 
limites do já conquistado. Vamos tentar, no que segue, por em relação as duas 
vertentes da obra de Bachelard: razão discursiva e razão poética, duas faces da 
razão hermenêutica que o caracterizou.

A referência ao mito da Fênix emerge tardiamente na obra de nosso filósofo. 
É nos textos publicados postumamente sobre a poética do fogo que o tema 
aparece. Mas, a nosso ver, o mito pode ser considerado como emblema de todos 
os seus escritos de epistemologia e de estética. As razões dessa possível apro-
ximação entre dois campos tão díspares, o do homem "diurno", da razão clara, 
e o "homem noturno”, do devaneio e do sonho – como o pensador denominou 
sua face científica e sua face voltada para a poética – são, primeiro, a própria 
complementaridade do dia e da noite, no mundo da natureza e a da ciência e 
da poesia que emergem como campos de investigação para o mesmo sujeito. 
Razão e imaginação não seriam opostos absolutos, mas vias complementares, 
alternantes, que conduzem ao desabrochar pleno do ser humano, no qual as 
duas faculdades convivem e se expressam.

Se a tarefa do filósofo "é tornar a filosofia e a ciência complementares" (id., 
La psychanalyse du feu, p. 10), se só podemos fazer ciência a partir daquilo que, 
antes de mais nada, mobilizou os nossos sonhos (id, La formation de l’esprit 
scientifique, passim), os nossos devaneios sobre o mundo e a matéria – também 
é verdade que o desabrochar do saber não é lento e gradual, mas supõe rupturas, 
mudanças qualitativas, na teoria da verdade e do conhecimento (id., Essai sur 
la connaissance approchée. Paris: Vrin, 1968; id., La philosophie du non, Paris: 
PUF, 1970). Nas obras que acabamos de citar, a leitura da história da ciência e a 
caracterização do conhecimento científico mostram uma evolução do saber por 
rupturas súbitas, alterações qualitativas, para que a ciência possa surgir renova-
da e mais consistente, superando obstáculos epistemológicos.

A concepção evolutiva do conhecimento científico, a valorização e multi-
plicação dos métodos que procuram o risco, favorecendo o questionamento 
do saber vigente, visam sempre saber mais conhecer melhor o mundo e o 
homem (BACHELARD, L’engagement rationaliste, p. 35-102). Há um profun-
do sentido ético na reflexão sobre a ciência em Bachelard: o saber progride 
pela cooperação dos cientistas, pelo diálogo da cidadela científica, que se 
caracteriza pela vigilância intelectual em direção a uma verdade cada vez 
mais ampla, mais precisa, mais perfeita, mais próxima da realidade (id., Le 
rationalisme appliqué, p.1-119). Nas épocas de crise, a ciência nunca é causa 
de regressão ou violência; a ciência espera, para retomar sua evolução, sur-
girem condições históricas mais favoráveis. A investigação e a descoberta 
científicas promovem a felicidade, intrínseca à consciência da realização de 
um destino: o da vida criadora. A felicidade do homem consiste na expres-
são da sua racionalidade, exposta na crescente coerência e compreensão 
do mundo e de si que a história da ciência revela, na vida da humanidade.

O mito da Fênix é abordado nos escritos tardios de Bachelard; a publicação 
dos textos referentes ao tema só aparece postumamente, a edição sendo estabe-
lecida a partir dos manuscritos e anotações do filósofo. Mas, a nosso ver, sinteti-
za a vida e obra do mestre e é um emblema da vida criadora, tanto no campo da 
epistemologia histórica do filósofo, quanto da sua poética. O laço entre ambas 
as vertentes dos trabalhos de Bachelard é, a nosso ver, a problemática ética que 
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o pensador focaliza, ao caracterizar a realização da humanidade do homem 
através da produção de obras e da vida criadora, em ciência e em arte.

Em que consiste essa problemática? Na pressuposição de que a busca do 
conhecimento mostra o destino do homem como crescente realização da 
racionalidade, através do tempo. E que essa racionalidade, nota dominante do 
ser humano, se desdobra através das suas expressões maiores: o conhecimento 
científico e a arte. É, assim, uma concepção de razão aberta que se caracteriza a 
filosofia de Bachelard: aberta ao conhecimento rigoroso, metódico, que a ciên-
cia produz; aberta à cooperação dos cientistas, pois o saber só progride através 
do esforço concertado de muitos; aberta a uma superação contínua da raciona-
lidade já conquistada e consolidada nas teorias que delineiam a concepção e a 
compreensão do mundo, num momento histórico dado, levando à formulação 
de um surracionalismo, presente na ciência contemporânea.

As categorias dominantes a que Bachelard se refere, quando aborda o mito 
da Fênix, são: verticalidade e metamorfose. A Fênix é uma ave que morre e 
renasce periodicamente, pelo fogo. Sua morte nunca é extinção absoluta, mas 
metamorfose, ressurgimento a partir das próprias cinzas. É, pois metamorfose, 
isto é, elo entre a vida e a morte, mutação. É verticalidade, quer dizer, trans-
cendência do já dado, superação, reinício a partir de uma mudança profunda, 
das cinzas do que foi uma interpretação do mundo, mas que não se extingue 
completamente e serve de base para um novo ciclo de mil anos, diz o mito. Ou 
seja é impulso a partir do já dado, em direção ao novo.

Na epistemologia histórica de Bachelard, na sua concepção da evolução do 
conhecimento científico, estão presentes as noções de obstáculo epistemológico, 
ruptura, retificação do saber. Para nosso autor, a ciência progride pela substi-
tuição de teorias, pela contraposição de novas ideias às vigentes num momento 
dado, pela dialetização do saber. Na nossa perspectiva, o mito da Fênix sintetiza 
essas noções na metáfora da morte e ressurreição periódicas do pássaro. A morte 
periódica metaforiza a evolução da ciência por rupturas e retificações; a ressur-
reição a partir das próprias cinzas, metaforiza a retomada da evolução do saber, 
pela superação do vigente e pela formulação de novas teorias.

As ideias de verticalidade e metamorfose, categorias essenciais da análise 
bachelardiana do mito da Fênix, como já dissemos supra, estariam presentes, 
a nosso ver, na concepção da evolução da ciência em direção a uma crescente 
racionalidade – o surracionalismo – afirmação de um plus em relação aos saber 
vigente em uma dada época. A ciência "ascende" em direção a patamares cada 
vez mais altos de complexidade e de racionalidade. Expressa, desse modo, uma 
racionalidade maior, pela retomada e inclusão, na nova teoria, das questões dire-
trizes da teoria antiga, numa nova constelação de dados e interpretações que 
reformula, sem destruir completamente, o saber anterior, metamorfoseando-o.

Essa concepção de uma razão aberta, presente na epistemologia do nosso 
autor, tem ainda uma outra implicação: é abertura ao imaginário, ao sonho, à 
poesia, como as obras da poética o atestam.

A busca da totalidade humana, que conjuga razão científica e sonho, é a 
busca de uma plenitude que só se expressa através da vida criadora: descoberta 
e invenção. Viver nos píncaros dessa vida é cintilar como a chama, como o pás-
saro ígneo; é deslumbrar-se com o duplo mundo: o da imensidão íntima e o da 
imensidão cósmica. O destino de todo ser humano, sua tarefa essencial, é reali-
zar essa unidade, valor-horizonte de toda existência, significado ético de todo 
agir. Expresso exponencialmente no mito da Fênix, examinado nas páginas dos 
escritos tardios, esse destino se põe como fio condutor da obra bachelardiana.

Pontuaremos, no que segue, a caracterização do mito e de suas implicações 
na poética do fogo.

O tema do fogo é uma das mais antigas fontes de meditação filosófica, como 
atestam os fragmentos de Heráclito e a lenda de Empédocles. Em Bachelard, o tema 
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aparece no horizonte de uma filosofia da imaginação cosmológica, na qual nosso 
autor trata de expressar natureza humana. Entendendo que a poesia, linguagem 
livre, possibilita acesso "a origem da felicidade do falar" e promove a "liberação 
do psiquismo" mediante a "cooperação entre a imagem e a ideia" examina, na 
poética do fogo, o mito da Fênix. (id. Fragments d'une poétique du feu, p. 9-31).

Vivendo paralelamente às tarefas de professor de filosofia das ciências uma 
experiência de entrega ao devaneio, nosso filósofo chegou à proposição de uma 
poética e de uma estética da linguagem, que expõem, através da beleza, a ação 
dinâmica das imagens do fogo.  

Que é que Bachelard procura? Aquilo que ele entende como "uma meta-
morfose do ser da palavra", que provoca a elevação do ser acima da vivência da 
realidade habitual (id., ibidem, p. 39-40). A tarefa a que se propôs foi, através da 
multiplicação de exemplos recolhidos na linguagem dos poetas, a constituição 
de uma linguagem das imagens, polarizadas, no caso da poética de fogo, nas 
imagens míticas da Fênix, de Prometeu e de Empédocles. 

Para Bachelard, inexistindo no plano da vida concreta, a Fênix é antes de 
mais nada a concentração de uma vida intensa, de um ser que, na linguagem 
poética, nasce e renasce incessantemente. 

Vamos nos ater à imagem mítica da Fênix, mostrando como essa figura sin-
tetiza a ideia da perene metamorfose do ser, de que a vida criadora, no campo 
da ciência e da arte, é uma das expressões. 

A palavra poética é "uma superpalavra", que "consolida transcendências" 
(Id., ibidem, p.49). Ao abordar a experiência estética como verticalidade, origem, 
sublimação absoluta, impulso de viver sem cessar, Bachelard faz-nos “morrer e 
renascer em poesia, pela poesia, para a poesia” (id., ibidem, p. 55). 

Nosso filósofo diz que, na tradição, o pássaro de fogo foi visto, até mesmo 
por cientistas, como pertencente à realidade concreta – tão intensa é sua ver-
dade simbólica. E narra uma experiência pessoal: quando criança, estava certo 
de ter visto voar no céu um pássaro de fogo, cintilante de luz no colorido das 
penas, antes mesmo de "conhecer seu nome" (id., ibidem, p. 58, p. 65 e segs.).

Hoje, quando a crença imediata no mito não é mais possível, a Fênix revive na 
palavra dos poetas, expressando uma surrealidade, como fenômeno da lingua-
gem. A poesia leva a "crer no inacreditável", isto é, a admirar. Admirar torna-se, 
assim, o "substituto do crer" (id., ibidem, p. 62), o substituto da adesão à verdade 
imediata do mito. 

No mundo contemporâneo, a Fênix é "uma imagem que se tornou Verbo, 
uma imagem que suscita uma multiplicação de metáforas" (Id., Ibidem, p. 62). 
Assim, a imagem fabulosa é dita e redita; ao se redizer, se recria e enriquece de 
um entusiasmo e de uma verdade, tornando-se centro irradiador de "um campo 
ilimitado de metáforas" (id., ibidem, p. 63).

Explicitando o caráter libertador das imagens poéticas, Bachelard associa, 
através do exame de várias obras literárias, a experiência da expansão do ser, 
da amplificação do horizonte e da grandeza fulgurante do pássaro, metáfora do 
instante poético: fusão de poesia e verdade. Expressão da síntese entre a vida e a 
morte, arquétipo da beleza contraditória, a Fênix é um "ser do universo” (id., ibi-
dem, p. 73). Representa a unidade entre o nascimento e a morte, o destino solar 
do homem e seu laço com o mundo: seu desejo de metamorfose, sua vontade 
de ressurreição. Diz o pensador: a Fênix "é o símbolo da ressurreição universal" 
(id., ibidem, p. 78); é também o símbolo de todos os pássaros, que no seu voo 
buscam a pátria celeste; é o desejo de mutação, de ascensão do ser, mostrando 
a estreita relação correlação entre "a poesia cósmica e a psicologia abissal" (id., 
ibidem, p. 82). O que a poesia faz, ao se apropriar da imagem da Fênix, é traduzir 
a vida, magnificando-a “nos lampejos do sonho” (id.; ibidem, p. 84).

E adiante, afirma: "a Fênix é (…) o símbolo de uma eternidade que vive” (id., 
ibidem, p. 87), a perpétua mutação da vida universal, "a coragem da renovação" 
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(id., ibidem, p. 91). Não é uma coisa, um ser, mas um modo de olhar o mundo, 
na perspectiva do olho absoluto que vê o real. Expressa "a lucidez do poético", 
que "trabalha no limiar da sensação e do sonho” (id., ibidem, p. 93).

A Fênix expressaria ainda a imaginação do fogo e no renascimento e renovação 
do mito, a alegria da vida criadora que se mostra no limiar da eternidade, do júbilo, 
da superação do tempo, em direção à aurora do mundo, às raízes do ser, ao jorrar 
de uma fonte primordial. A poesia suplanta o mito (id., ibidem, p. 102), sintetizan-
do valores e correspondências múltiplas entre a vida interior e a exterioridade.

No plano humano, as duas categorias – chave a que o filósofo recorre para 
refletir sobre a Fênix – metamorfose e verticalidade – são retomadas para exa-
minar a lenda da morte de Empédocles, “sonhador da vida e da morte”, “sonha-
dor do fogo” (id., ibidem, p.137).

O elemento comum entre o mito e a lenda é o que Bachelard chama de 
"poética da aniquilação "(id., ibidem), em que a morte pelo fogo expressa o dese-
jo de tornar-se fogo, isto é, de coincidir com a metamorfose, com a mutação 
que purifica, com a escolha livre de um sentido para a existência. Tal sentido 
é a consciência de se estar num ápice, de esgotar no instante a totalidade das 
mudanças possíveis, de atingir o grau absoluto da significação, fazendo coincidir 
a vida e a morte.

O ápice é representado tanto pela escolha, quanto pela verticalidade da 
montanha – habitação de Fênix – expondo a correlação entre a interioridade e 
o cosmos. Sintetiza um modo de ver originário, abarcando amplo horizonte: o da 
expansão do ser íntimo que coincide com a amplidão do cosmos; a amplificação 
da vida que se magnífica na idealidade entrevista.

A Fênix, no plano do mito; Empédocles; no alvorecer lendário da filosofia, 
provocam uma permanente sedução, porque neles ser e não ser coincidem, o 
espaço infinito encontra seu centro no homem.

Na síntese operada pelo mito e pela lenda, está assinalado o destino da ver-
ticalidade pela metamorfose. Não é por acaso que nosso filósofo se refere ao 
poema de Goethe, que louva aquele que deseja a morte pelo fogo, incitando: 
“morre e transforma-te” (id., ibidem; p. 143), lembramos aqui Rilke, que embora 
não citado no texto por nosso filósofo, também diz num célebre verso: “Ama a 
metamorfose! Sê, pela chama, exaltado!" (RILKE, Sonetos a Orfeu, XII).2

No poema de Hölderlin sobre Empédocles, estudado por Bachelard, o filósofo 
grego torna-se o símbolo do "desejo de estar só", confrontando "o ser do não-
ser" (id., ibidem; p.147), rompendo com a vida ordinária e preparando- se para 
um destino de herói, que retorna a pátria celeste"(id., ibidem; p.148 e segs.) , 
transmutando- se em fogo e libertando-se dos limites do humano.

Na escrita de Nietzsche, Empédocles aparece, diz o autor francês, como a 
figura, da adesão ao poético, do mergulho no abismo e na grandeza do mundo. 
Expressa a experiência da unidade entre à vida e a morte, o amor e o ódio; 
representa o encontro com a ambivalente vida do universo e dos deuses. (id., 
ibidem; p. 164 e segs.).

A co-pertinência dos opostos: eis a lição de Empédocles, na Antiguidade e a 
de Nietzsche, no mundo contemporâneo. Não é a morte como tal que seduz os 
poetas e os filósofos; não é a celebração da morte que inspira Bachelard.

A tematização da unidade dos opostos mostra que a morte desejada não 
representa a aniquilação total, mas a transfiguração do homem que se funde 
com um elemento cósmico; é a transfiguração do poeta e do filósofo, mediante 
a adesão às imagens cósmicas da transcendência, da verticalidade sonhadora, 
do "instante imperecível" (id., ibidem; p.165), encontrado na e pela figuração da 
morte no cosmos – presente no mito da Fênix e na lenda de Empédocles.

É sob a forma de poema que Nietzsche, o poeta-filósofo “confessa sua pró-
pria natureza de chama" (id., ibidem; p. 167), engrandecendo-se “na medida do 
mundo” (id.; ibidem; p. 169).



A transfiguração, a metamorfose, relacionam à Fênix e Empédocles: mito e 
poesia, mito e filosofia – produzindo uma dialética "da linguagem humanizante 
e da linguagem cosmicizante" que leva a compreender a indissociabilidade entre 
o homem e o cosmos. Para reiterar isso, concluímos a abordagem da poética 
citando Bachelard:

‘Voltar- se ao fogo não é tornar-se fogo? (…) "Ser purificado não é uma 
garantia de renascer? Alguma esperança de Fênix não está no coração do filó-
sofo? (id.; ibidem; p.138).

Em suma, podemos dizer que:

a) Poesia e ciência têm faces complementares na meditação bachelardiana;
b) a nosso ver, o mito da Fênix pode representar a unidade e complementari-
dade das investigações em ciência e em poética, uma vez que pode ser visto 
como a metáfora da evolução da ciência, por rupturas e mudanças quali-
tativas das teorias científicas, mantendo embora a linha que conduz a uma 
crescente expressão da racionalidade; e como fio condutor das meditações 
sobre a poética, caracterizada pela busca da metamorfose, de um ser – mais 
que ilumine a correlação interioridade-exterioridade, mediante as múltiplas 
expressões da arte através dos tempos, que não esgotam as possibilidades de 
criação, antes as ampliam;
c) as categorias fundamentais em ciência e em arte, expressas pelo recurso 
ao mito da Fênix, são metamorfose e verticalidade, conforme assinalamos;
d) do lado do sujeito, um surracionalismo; do lado do objeto, uma surrealida-
de, expõem a complexidade crescente que resulta, tanto para o sujeito quanto 
na compreensão do objeto de conhecimento, numa racionalidade mais alta 
e numa compreensão mais precisa do mundo, no âmbito da epistemologia;
e) do lado do sujeito, uma consciência que adere ao real magnificado pelo 
sonho; do lado do mundo contemplado, a apreensão de um significado pro-
fundo, que instaura o homem no cosmos, como sua pátria, seu lugar próprio, 
no âmbito da poética;
f) a ciência e a poesia, renovando continuamente a imagem do mundo, con-
duzem o homem ao maravilhar-se, ao entusiasmo e à felicidade da descober-
ta e da invenção, realizando, dessa forma, a dimensão ética da vida humana;
g) ciência e poesia, se implicam da parte do cientista, do artista e do filósofo 
um esforço pessoal de auto – superação como objetivo de vida, também 
visam o intersubjetivo, a comunidade humana: a ciência progride pela cola-
boração da cidadela científica, a poesia nos instaura num mundo partilhado, 
na consciência da nossa tarefa como espécie: a de habitar o cosmos, fazer 
ver seu sentido através da beleza;
h) o mito da Fênix cujas categorias possibilitam a leitura da razão e da 
imaginação, sintetizaria, desse modo, tanto as tarefas da ciência e da arte 
quanto afirmaria a finalidade ética do existir humano, no deslumbramento 
da metáfora que nos incita à admiração e à busca de um ser-mais.

Salvador, 2012__
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Notas

1. As traduções de textos de Bachelard são nossas.
2. A tradução do verso de Rilke é de Dora Ferreira da Silva.
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