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RESUMO 

Este trabalho pretende discutir a filosofia moral de Henri Bergson em sua relação com a 

filosofia vital do autor, procurando mostrar que no horizonte da filosofia moral ortodoxa 

uma série de problemas teóricos e práticos ficam insolúveis. A hipótese interpretativa 

mais original que ele contém identifica a moralidade da abertura com uma comunhão, 

em espírito, com o todo da criação. Para isso, analisamos a obra de Bergson até o 

momento em que se aplica o acúmulo consolidado de conhecimento e descobertas da 

sua filosofia vital sobre os problemas das ciências sociais, com enfoque na filosofia 

moral e por extensão na filosofia política, com ressonâncias importantes na filosofia do 

direito, na filosofia da história e na antropologia filosófica. A transposição do 

acumulado anterior da obra de Bergson para o estudo da sociedade apontará para sua 

origem biológica, contrastando com a tradição liberal: o mesmo elã vital descoberto 

antes como temporalidade pura, em sua trajetória ascendente ou decrescente, aparece 

presidindo a história humana. Para cada um dos sentidos da vida corresponderá uma 

moral diferente, com traços característicos opostos.  

Palavras-chave: Tempo. Vida. Moral. Mística. Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

This dissertation intends to discuss Henri Bergson‟s moral philosophy in its relation 

with the author‟s vital philosophy, trying to show that in the horizon of the orthodox 

moral philosophy, a series of theoretical and practical problems remain unsolvable. The 

most original interpretive hypothesis it contains identifies the morality of openness with 

a communion, in spirit, with the whole of creation. For this, we analyze Bergson's work 

until the moment in which the consolidated accumulation of knowledge and discoveries 

of his vital philosophy is applied to the problems of the social sciences, with an 

emphasis on moral philosophy and, by extension, on political philosophy, with 

important resonances in philosophy of law, philosophy of history and in philosophical 

anthropology. The transposition of the previous accumulation of Bergson's work to the 

study of society will point to its biological origin, contrasting with the liberal‟s 

contractualist tradition: the same vital impulse discovered earlier as pure temporality, in 

its ascending or descending trajectory, appears to preside over human history. For each 

of the two directions of life there will correspond a different morality. 

Keywords: Time. Life. Moral. Misticism. Law. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho está inserido na grande temática da ética ontológica no 

bergsonismo. Nossa problemática central é estabelecer a relação que há entre a noção de 

um tempo vivo e agente, descoberto por Bergson em sua pesquisa, com a sua filosofia 

moral, buscando compreender como se articulam os conceitos de sua metafísica positiva 

em sua última obra, As duas fontes da moral e da religião, constituída de reflexões 

propriamente morais e políticas.  

Para tanto, pretendemos, no decorrer da primeira parte dessa investigação, 

articular a noção psicológica de duração, tal como aparece nos primórdios da obra de 

Bergson, com a noção desenvolvida posteriormente de elã vital, em um percurso que 

apontará para o lugar do homem no processo evolutivo da vida e no concerto do 

universo.  Isso feito, e uma vez ancorados nos principais elementos do bergsonismo, 

buscaremos evidenciar, na segunda parte de nosso percurso, que as grandes linhas de 

uma filosofia moral bastante peculiar, embora nunca apresentada como sistema pelo 

autor, se desenham em traço contínuo e em relação orgânica com o todo da sua obra. 

Faz-se necessário, então, apresentar de maneira sucinta as bases da metafísica 

bergsoniana, seguindo o desenvolvimento orgânico da sua obra. A isso nos propomos 

nos três primeiros capítulos deste trabalho, que juntos compõem a primeira parte. Nela, 

apresentamos a trajetória de Bergson em seus três primeiros livros, na qual conforma-se 

a sua metafísica positiva ou a sua filosofia vital, articulando momentos importantes da 

obra que compõem a passagem do tempo que não fazia nada, do início da sua pesquisa 

filosófica, ao tempo que fazia tudo, ao final de A evolução criadora, quando aparecia 

como princípio único da criação, substância e substrato de toda a realidade.  

Sendo assim, o nosso capítulo primeiro é dedicado à crítica deste tempo que não 

faz nada, e nele mostramos como Bergson começa a dissociar o conceito de tempo do 

de espaço e localizar o tempo real através da análise da consciência que ele empreende 

no Ensaio, em diálogo muito próximo com a psicofísica do seu tempo que reduzia 

estados de consciência aos objetos extensos diretamente ligados a eles como causas. 

Bergson faz a crítica desse tipo de interpretação da consciência e identifica a 

intromissão do espaço, da quantificação e do número no âmbito do temporal que não se 

presta à medida. A partir da análise do conceito paradoxal de grandeza intensiva, 

descobrimos a multiplicidade qualitativa, que é outra forma de causalidade, orgânica, 
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em que a totalidade do passado, articulada, serve de causa eficiente do futuro que ela 

abre. O eu profundo é o lugar em que a consciência está presente a si mesma, 

imediatamente, sem ser representada por mediações que a exteriorizam. No eu profundo 

se intui o tempo real por primeiro, sendo a consciência uma forma exemplar do tempo. 

Desde ali a linguagem e o número aparecem como mediações necessárias ao 

associacionismo da adição de unidades fixas e estáveis e que nos afastam da apreensão 

imediata da realidade como movimento instável, mutante e indeterminado (e por isso 

mesmo, livre). A inteligência fabricadora começa a se delinear como operadora de 

cortes no fluxo da realidade movente, seja ela interior ou exterior. Aparece a vida social 

e o eu superficial, feito de um emaranhado de medições simbólicas e estáticas que 

existem para favorecer as previsões e as ações práticas cotidianas. Nessa direção, 

mostramos como o problema da liberdade surgiria da concepção da causalidade 

mecânica de estados de consciência e da representação da escolha como bifurcação de 

rua, que não passam de extravasamento do modo de percepção espacial e 

associacionista para representar movimento e mudança (exterior e interior). O primeiro 

capítulo visa, portanto, introduzir-nos na problemática da distinção entre tempo e 

espaço na obra de Bergson, considerada por Worms o centro gravitacional ou a pedra de 

toque de toda a sua filosofia, e que só vai se solucionar por completo ao final do nosso 

capítulo segundo. 

 Para o propósito geral de nossa investigação, é a realidade temporal, que 

Bergson elevará à condição de substância ontológica em A evolução criadora que deve 

ser primeiramente compreendida já que, sem essa compreensão, não será possível 

apreender a natureza do elã vital, apresentado em nosso capítulo terceiro, e tampouco a 

peculiar reflexão sobre a vida moral produzida pelo filósofo, que apresentaremos em 

nossos dois últimos capítulos. Iniciamos, portanto, o capítulo primeiro, tecendo algumas 

considerações de método para anunciar, sem que o aprofundemos, ainda, o impasse 

metodológico que o pensamento de Bergson instaura em relação à tradição filosófica. E 

assim fazemos porque a adequada apreensão de cada um dos termos fundamentais do 

bergsonismo, a saber, tempo e espaço, não pode prescindir de uma reforma na maneira 

de abordá-los: sem a crítica das faculdades do entendimento humano somos levados à 

apreensão deturpada da realidade temporal, eis o principal ensinamento de Bergson que 

ele não deixará de reiterar jamais, desde o Ensaio sobre os dados imediatos da 

consciência. No capítulo, portanto, são apresentados os passos do Ensaio por meio dos 
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quais Bergson separa o tempo do espaço, mostrando que o tempo matemático da física, 

aquele que “não faz nada”, na verdade é um tempo fictício, produzido pela intromissão 

do espaço na ideia de tempo. Mostramos como se dá a passagem daquele tempo que não 

faz nada para o tempo que faz algo, que age efetivamente: o tempo agente e vivo de 

Bergson que é a descoberta mais importante da sua filosofia, primeiro enquadrado no 

âmbito da pesquisa da consciência. 

 No capítulo segundo, tratamos a liberdade como ação no mundo através do 

acordo entre consciência e corpo, ponte para religarmos a extensão e a intensidade. Se 

no Ensaio a liberdade é uma realidade do espírito, caberia em Matéria e memória 

identificar se esta liberdade da consciência poderia se conciliar com o determinismo do 

mundo material, que incide sobre a fisiologia do corpo humano. A atualização dessa 

indeterminação do espírito no mundo, por meio dos corpos, abre a biologia profunda do 

autor. Acompanhamos Bergson em sua descrição da relação entre matéria e espírito, e 

como a segunda age sobre a primeira na produção das ações no homem e nos animais - 

preparando a discussão que viria depois, sobre o modo de atuação do espírito sobre os 

corpos na evolução da vida em geral, em nosso capítulo terceiro.  

 Caberia então verificar se o tempo agiria fora da consciência e do corpo 

humanos, mobilizando sobretudo A evolução criadora no nosso capítulo terceiro. O 

corpo animado, a matéria influída de vida e lançada na epopeia da evolução, aparecerá 

como progredindo à maneira da consciência, em multiplicidade qualitativa, numa 

dinâmica própria a que Deleuze chamaria de “produção da diferença” através da 

unidade. Trata-se da força de criação, para Bergson, a qual receberá o nome de elã vital, 

a grande memória ou a consciência do universo. Enquanto a multiplicidade quantitativa 

está submetida à lei da conservação de energia, segundo a qual “tudo se transforma e 

nada se cria”, a multiplicidade qualitativa, pelo contrário, não. Seu mote seria, antes, 

“tudo se transmuda, tudo se cria a todo momento”, não só na consciência humana, mas 

também no todo do universo, cheio de vida. Estaremos diante do “Primeiro motor 

movente”, princípio de criação, causa incriada e criadora que se aproxima do conceito 

de natura naturante, de Spinoza. 

Os capítulos quatro e cinco deste trabalho compõem uma segunda parte da 

investigação dedicada à discussão da filosofia moral no bergsonismo. Essa filosofia que 

se insinua em As duas fontes da moral e da religião se nutre de todo esse acúmulo 
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precedente da obra do Bergson. Tentamos lançar luz sobre os momentos e conceitos 

mais importantes dessa filosofia moral que nos pareceu muito inovadora pela forma de 

inserção do homem na natureza que ela implica. Essa natureza é mais ampla do que 

aquela mobilizada pela filosofia moral moderna, canônica: o liberalismo clássico de 

escola inglesa, que baseia as concepções morais hegemônicas da contemporaneidade. 

Desde Hobbes a cultura e, portanto, a moral são vistas como um esforço por retirar o 

homem da natureza. Para Bergson, a sociedade, a cultura e a moral começam por ser 

exigências da própria natureza, como tentamos demonstrar no nosso capítulo quarto. 

Finda nossa primeira parte do trabalho, então, estaremos em condições de responder à 

questão fundamental desta pesquisa: quais são as consequências da descoberta do tempo 

real para a ética (ou filosofia moral)? Ou, posto de outro modo, qual o papel da noção 

de tempo real (ou elã vital) na filosofia moral (ou no capitulo moral) do bergsonismo? 

Procuramos verificar as consequências da descoberta do tempo real para a filosofia 

moral, enveredando para a análise da quarta obra de Bergson, As duas fontes da moral e 

da religião, nos nossos capítulos quatro e cinco. 

Pretendemos mostrar como o percurso metafísico seguido pelo pensamento 

bergsoniano, embora não determine ao modo de uma inferência lógica, prepara e 

anuncia o derradeiro trabalho do autor, As duas fontes da moral e da religião, este sim 

enveredando mais explicitamente para o nosso objeto, adquirindo sentido no interior 

desse pensar metafísico como o culminar de um desenvolvimento. É certo que não 

prepara nem anuncia deterministicamente
1
, enfatizemos de novo, mas tão somente 

permite ao leitor atento ir (retrospectivamente) tecendo os elos de modo a perceber 

como as noções forjadas na obra se conectam com a última reflexão. 

 A forma que o tempo adquire na obra do Bergson prepara o caminho para o 

capitulo quinto. Nele, pretendemos mostrar como o contato intuitivo com o tempo 

concreto, identificado com o movimento criador, fundamenta um tipo de moralidade 

cujo signo é o amor universal. Temos, desde então, uma porta de acesso a “Deus” pelo 

impulso de vida que corre em nós e, quando em contato intuitivo com ele, somos justos, 

solidários e abertos. Ética e prática da justiça, conhecimento do bem e boa ação, 

aparecerão como uma e a mesma coisa, porque a corrente de vida, sendo impulso, 

impulsiona às ações criadoras. Afastar-se desta fonte vital é ser egoísta e fechado sobre 

                                                           
1 “(...) ela prolonga a Evolução Criadora, em um sentido, entretanto, que seu autor não podia prever, 
nem deduzir, nem inventar” (WORMS, 2010, pg. 291) 
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si mesmo ou sobre seu grupo, como pretendemos mostrar em nosso capítulo quarto. A 

lei e o direito podem expressar o contato ou a distância de Deus. A moral aberta 

aparecerá, em nosso capítulo quinto (baseado nos dois últimos capítulos de As duas 

fontes), como a representação de uma ligação (religare, religião) com o princípio 

criador. Onde esta ligação já não mais se produz há a moral fechada, objeto de nosso 

capítulo quarto. A continuidade de esforços e a camaradagem entre as pessoas, a 

unidade e harmonia de um corpo social não podem prescindir do castigo, físico ou de 

execração e isolamento públicos, como observamos em O riso, no horizonte da moral 

de grupo. Bem diverso é o vínculo de obrigação que pretendemos explorar no capítulo 

quinto. Esse vínculo religaria o homem ao universo inteiro. Análogo do instinto nas 

abelhas esse vínculo seria se não fosse pelo fato de que o instinto não é consciente de si 

mesmo (a definição mesma de intuição) e jamais se aplica sobre todos os objetos da 

criação, como pretendemos demonstrar.  

Buscamos, assim, discutir a fecundidade da filosofia vital de Bergson para as 

questões da filosofia moral. Sugerimos que há uma identificação entre a moral 

materialista e mecanicista com a moral fechada, essa expressão da moral produzida pelo 

sentido decrescente da vida, o mesmo que produziu as espécies e a matéria. Apontamos 

alguns problemas práticos e teóricos para a filosofia moral que só são resolvidos do 

ponto de vista do segundo sentido da vida, responsável pela moral aberta, que expomos 

em nosso capítulo quinto. O núcleo duro desses problemas se identifica com o problema 

da alteridade (ou o egoísmo moral, e o individualismo); a moral mecanicista não sai do 

horizonte da moral fechada, incapaz de resolver o problema da alteridade (ou de 

conceber o amor universal), trancafiada nos limites do interesse próprio, como 

mostraremos, sendo incapaz de conceber a moral aberta, que sugerimos em nosso 

capítulo quinto ser o mesmo que a experiência mística completa. A intuição ou a 

simpatia místicas religam, recompõem a unidade original do elã vital, diluem ou 

esmaecem a distância que separa definitivamente sujeito e objeto. Trata-se de um 

sentimento de comunhão espiritual entre sujeito e objeto (ou sujeito e sujeito percebido 

como objeto), vencendo a distância entre eles e seus interesses, fundando no amor 

universal uma comunidade de interesses profundos. A intuição dos sentimentos alheios 

através da empatia (ou simpatia) são, conforme defendemos, manifestação do método 

intuitivo em filosofia moral. A filosofia vital nos habilita a perceber interesses vitais, 

que não se confundem com os interesses da espécie e da sociedade (são interesses da 
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própria vida!), acrescendo conceitos ao quadro da moral mecanicista, que só podia 

conceber o interesse individual. Essa abertura moral para novos interesses e objetos, que 

acaba por alargar o círculo de consideração moral para além das fronteiras territoriais 

dos pequenos grupamentos para os quais nos teria feito a natureza incluiria a 

humanidade inteira, mesmo o todo da criação, em laços de fraternidade. Quando a 

reinserção no impulso de vida é completa temos o que Bergson chamará de “salto” para 

fora dos limites a que a natureza humana, cristalizada no movimento criador da espécie, 

havia nos trancafiado, recuperando-se o movimento criador. 

Intentamos mostrar que há uma relação implícita entre a ética e filosofia política 

também no bergsonismo. As instituições, frutos da “vontade coletiva” expressa em leis, 

cumprem um papel fundamental na reprodução não só de uma sociedade e de seu 

fechamento característico, mas também da preservação do impulso criador que subjaz às 

formas concretas da criação moral humana. Veremos na parte final do nosso trabalho 

como o direito natural que orienta a lei já não é pensado, no bergsonismo, como tendo 

uma existência anterior à criação da lei, sendo ambos criados ao mesmo tempo, quando 

o estadista é um “moralista verdadeiro” ou um místico, na linguagem de Bergson. A boa 

lei será, para ele, o análogo do significante que remete ao significado do movimento 

vital. Mas ainda que um país não tenha a sorte de possuir um místico como estadista, 

defendemos que os estadistas podem cumprir a tarefa que Bergson descrevera como 

própria dos sacerdotes nas religiões nascidas no rastro dos místicos, e que a pressão 

social que configura a moral fechada poderia ser convertida ela também em mola 

propulsora ou plataforma de salto para a abertura.  

Todo este movimento dos capítulos aqui apresentados articula-se do início ao 

fim com duas grandes companheiras de viagem, a saber, a noção de espaço e a de 

tempo, com todos os seus desdobramentos possíveis em outros tantos conceitos que se 

transmutarão conforme avançamos cada vez mais longe na estrada seguida pela obra de 

Bergson. E o fazem à maneira de camaradas que envelhecem e mudam sem deixarem de 

ser as mesmas pessoas
2
 ou ainda, para usar a imagem fornecida por Worms, como um 

                                                           
2Procuramos afastar conceitos frequentemente usados nas obras estruturalistas para definir sistemas 
fechados e completos. Aqui estamos afastados deste registro. É certo que o bergsonismo jamais foi 
considerado como sistema por Bergson, ele que tece críticas ao conceito corrente de “sistema 
filosófico”. Adverte-nos Jankélévitch em Henri Bergson: “a filosofia de Bergson *Le bergsonisme+ não é 
nem uma fabricação mecânica nem uma arquitetura construída passo a passo, como são alguns dos 
grandes ‘sistemas’. É toda a filosofia de Bergson que figura, cada vez sob uma nova luz, em cada um dos 
seus sucessivos livros.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 1, tradução livre) 
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desenvolvimento que se dá “em círculos concêntricos ou em espiral, tecendo um 

sistema de correspondências ou de ecos” (WORMS, 2010, pg. 297) entre as sucessivas 

formas destes conceitos originais de tempo e espaço, a cada vez que se sobe um nível da 

espiral e se atinge um mesmo ponto da circunferência, nos momentos diferentes da obra 

de Bergson. Neste trabalho, nos interessarão particularmente os pares contraditórios de 

matéria e espírito, de hábito e liberdade, de repetição e criação, de solidariedade e 

egoísmo e de abertura e fechamento, os quais não perderão, no percurso bergsoniano, 

seu caráter de oposição, ao menos não em um nível fenomenológico, por assim dizer. A 

presença de tais dualismos aparentes na obra de Bergson já foi amplamente discutida, 

notável que é. Nossos primeiros passos serão dados, portanto, ali onde as noções de 

tempo e espaço ainda não se desdobram nitidamente para, ao modo dos peripatéticos, 

caminharmos juntos, em busca do tempo perdido, que nos abrirá as portas para uma 

filosofia moral peculiar. 
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CAPÍTULO I - TEMPORALIDADE ABSTRATA COMO FORMA DO TEMPO 

(...) aí onde vemos e pensamos a imobilidade, é a 

nossa percepção ou nossa concepção que fixa o real; 

o repouso é apenas um instantâneo tomado sobre 

uma transição, e esta transição é a realidade mesma 

(o que não impede a realidade de ser substancial, a 

substancialidade sendo a continuidade e a 

indivisibilidade da mudança). Eis o essencial da 

minha concepção de duração; é daí que parti e para 

onde sempre retornei. É isto que me leva a afirmar a 

indivisibilidade absoluta do real vislumbrado como 

uma continuidade no tempo. (...) e é isto que me faz 

compreender a verdadeira natureza do tempo 

homogêneo sobre o qual operam a mecânica e a 

física. (BERGSON, H. 23 ou 24 août 1923 Bergson 

à Floris Delattre. In: Écrits philosophiques. PUF 

Paris, 2011, pg. 551, tradução livre) 

 

1 - O tempo contra o espaço: do método e a mudança como cerne do real 

 A filosofia de Bergson pretende-se um empirismo radical. No ano de 1889, 

quando nosso autor faz sua estreia na Filosofia com o Ensaio sobre os dados imediatos 

da consciência (a partir de aqui referido apenas como Ensaio), já nos apresentava o 

procedimento que várias décadas depois se consagraria na Fenomenologia sob a famosa 

alcunha de “redução fenomenológica”, expressão à qual recorremos aqui, mas com 

lucidez necessária e cônscios de que não é essa a terminologia bergsoniana. De modo 

geral, o procedimento fenomenológico propõe-se captar o mais imediatamente possível, 

sem a concorrência mediadora da inteligência e suas operações, os objetos do mundo, 

sejam eles percebidos como “exteriores” ou “interiores” ao eu
3
. No caso deste primeiro 

Bergson, no Ensaio, trata-se da realidade interior, em uma espécie de volta subjetivista 

que depois seria atribuída à inspiração cartesiana do autor
4
. Franklin Leopoldo e Silva 

                                                           
3
A presença de uma perspectiva fenomenológica em Bergson é bastante discutida, mas sem 

unanimidade. Consultamos sobretudo o texto de Frédéric Worms, “Consciousnessor Life? Bergson 
between Phenomenology and Metaphysics”, reunido em coletânea de diferentes pontos de vista sobre 
o debate. Neste texto o autor defende a sua perspectiva sobre a questão nos seguintes termos: “se a 
relação entre ‘Bergson e fenomenologia’ consistir em uma oposição, não será uma oposição superficial 
entre consciência e vida, mas antes entre duas maneiras opostas de entender a conexão entre 
consciência e vida, que estão primariamente juntas, ou não estão” (KELLY, 2010, pg. 246, tradução livre). 
Para o autor trata-se de mostrar a relação profunda (que apareceria sobretudo no primeiro capítulo de 
Matéria e Memória), e também a diferença, entre o bergsonismo e a fenomenologia a partir da 
distinção entre os dois sentidos que Bergson atribui para a vida e para a consciência. De todo modo, 
tanto no bergsonismo quanto na fenomenologia encontramos o princípio de que a apreensão do em si 
se dará não pela evasão da consciência, mas pelo mergulho na mesma, purificada; pela depuração 
crítica desta, e é com este sentido fraco que operamos neste trabalho. 
4 Inspiração, decerto, quanto ao início da filosofia, repetindo um fundacionismo a partir do estudo da 
subjetividade própria aliada à tentativa de despir-se dos hábitos e dos preconceitos, como Descartes (Cf. 
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em Bergson: intuição e discurso filosófico, ao analisar o método bergsoniano, em 

especial buscando os motivos que o levaram a uma análise da subjetividade como 

primeiro passo da construção da sua investigação filosófica, opõe-se a esse olhar. Após 

contextualizar o lugar deste procedimento na história da filosofia e na economia do 

problema bergsoniano, tece a seguinte consideração:  

Diante da aceitação praticamente universal, na época, da tese kantiana da 

relatividade do conhecimento, Bergson crê encontrar pelo menos um ponto em 

que a apreensão do objeto escapa à relatividade (...). É desnecessário que se 

diga que isto [a investigação da subjetividade] não significa o primado do 

sujeito à maneira cartesiana: quando muito se pode dizer, repetimos, que se 

trata de um ponto de partida metodológico sem a implicação metafísica que o 

ponto de partida do sujeito possui em Descartes. Conquanto não seja 

absolutamente fortuita, a escolha corresponde plenamente à acepção de direção 

metódica. (SILVA, 1994, pg. 40)5 

 Este procedimento se fez necessário, é o que constatamos logo no primeiro 

parágrafo do capítulo primeiro de O Pensamento e o Movente, uma vez que Bergson 

pretendia operar uma espécie de nova Revolução Copernicana na filosofia, uma 

mudança de paradigma metodológico que lhe conferisse precisão, uma vez que “os 

sistemas filosóficos não são talhados na medida da realidade em que vivemos. São 

largos demais para ela. Examinem um dentre eles (...) se aplicaria com igual 

propriedade a um mundo no qual não houvesse plantas nem animais” (BERGSON, 

2006, pg. 3). Se Bergson se propõe a ajustar os instrumentos à disposição do filósofo é 

para vencer as abstrações largas demais que, segundo ele, imperavam até então na 

filosofia, impedindo que se chegasse a uma explicação feita sob medida a cada objeto 

do conhecimento, que conviesse e aderisse apenas a ele. Feito que produzia a famosa 

diafonia da qual se queixava Kant, diafonia esta que retira da Filosofia qualquer 

pretensão de ciência (Cf. KANT, 2013). Afinal “um verdadeiro sistema é um conjunto 

de concepções tão abstratas e, por conseguinte, tão vastas, que nele caberia todo o 

possível, e mesmo o impossível, ao lado do real” (BERGSON, 2006, pg. 3). 

Empreendimentos que ensejam construções lógicas que contraditam entre si, mas todas 

igualmente válidas e com a mesma pretensão de verdade
6
. A explicação que devemos 

considerar satisfatória, pelo contrário, sustenta o autor, seria aquela que adere ao seu 

objeto “não deixando nenhum vazio entre eles [a explicação e seu objeto], nenhum 
                                                                                                                                                                            
SILVA, 1994, pg. 41). A experiência subjetiva revelará para Bergson, contudo, o tempo real que está 
ausente na obra de Descartes (Cf. PINTO, 2004, pg. 79-82), 
5 Ou ainda: “a duração é primeiramente o objeto: é o campo noemático que vai provocar a inflexão 
metódica da reflexão cujo resultado será a instauração da intuição como método filosófico” (SILVA, 
1994, pg. 35-6). 
6 Para acompanhar o desenvolvimento completo desta discussão, Cf. ANDERSON, 2010, pg. 83-91. 
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interstício no qual uma outra explicação pudesse alojar-se com a mesma propriedade” 

(BERGSON, 2006, pg. 3). Exceção, em princípio, seria feita a Spencer, em cuja 

filosofia o jovem Bergson teria encontrado inspiração: parecia modelar-se pelo detalhe 

dos fatos. Perspectiva que o próprio Spencer, recusará, como apontado por Bergson, 

crítica à qual voltaremos adiante.  De todo modo, será a partir desse afã de alfaiate, a 

saber, desta determinação em ajustar a medida entre a explicação que a filosofia oferece 

e o seu objeto, que Bergson perseguirá o método verdadeiro para a filosofia, capaz de 

impor consenso, em especial no campo da metafísica, que o filósofo considera o objeto 

principal da filosofia
7
.  

 É por vontade de precisão, portanto, que o nosso filósofo eterniza-se como um 

novo taxônomo, revivendo Aristóteles: escande o que se apresentava confusamente 

amalgamado à nossa percepção e à nossa concepção, em busca de sua unidade ideal, 

para depois reinserir o objeto apreendido no todo contínuo e simples do real
8
. Tais 

objetos são idealmente concebidos pelo autor como de dois tipos, enunciamos de 

pronto: temporais, moventes e vivos, de um lado; materiais, imóveis e mortos
9
 de outro. 

Dizemos idealmente porque, como veremos
10

, o real é uno e contínuo, comportando 

uma multiplicidade qualitativa, enquanto sua representação ideal desdobra essa unidade 

em multiplicidade quantitativa, o que nos permite separar as coisas e formular conceitos 

precisos, mas fixos e imóveis. Parte crucial do método bergsonista consiste em 

ultrapassar a percepção fragmentada que temos do real, tal como ele aparece para nós 

devido à natureza da nossa inteligência, em direção à percepção da realidade em si 

mesma, quando ela nos aparecerá una e indivisa
11

. 

                                                           
7Para Bergson, “o objeto da metafísica é o espírito, ou principalmente o espírito” (SILVA, 1994, pg. 39). 
8
Essa análise, contudo, é necessariamente precedida de uma outra operação que a torna inclusive 

possível, a saber, a operação mesma de apreensão deste todo amalgamado e confuso, a percepção, que 
comporta um horizonte intuitivo, embora não imediatamente realizado na atitude natural da percepção 
corriqueira, como veremos. 
9 Ou, para expressarmo-nos com mais precisão, “quase-imóveis e quase-mortos”. 
10 Especialmente nos itens 1.4; 2.3 e 3.2. 
11A separação entre matéria e espírito se atenuará ao longo do desenvolvimento da obra de Bergson, 
como veremos adiante, uma vez que estes dois termos aparecerão justamente como dois termos 
opostos de um só movimento, e não como duas coisas. Do ponto de vista do fenômeno, permanecerão 
idealmente como se fossem duas coisas e como duas coisas de fato aparecerão para nós, no exercício 
corriqueiro da vida intelectual.Para o exercício heurístico da explicação, também, é útil tratá-los como 
se duas coisas fossem. Fazê-lo enquanto concepção metafísica, contudo, é condenar-se aos embaraços 
do dualismo, e ter de se ver com a dificuldade de demonstrar a possibilidade de ligação e a misteriosa 
comunicação entre essas duas substâncias que se contradizem uma à outra, na tentativa de religar 
aquilo que se havia separado definitiva e dogmaticamente - no sentido de aprioristicamente. 
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Estas considerações iniciais permitem-nos acompanhar a narrativa tecida por 

Bergson em O pensamento e o movente, a qual explicita por que caminhos seu 

pensamento foi desaguar no empreendimento de seu primeiro livro, Ensaio sobre os 

dados imediatos da consciência, estabelecendo ali a primeira distinção fundamental da 

sua metafísica a partir do enfrentamento de um problema concreto da história da 

filosofia, a saber, o problema da liberdade, que vinha alimentando escolas e correntes 

filosóficas em disputa interminável. O tratamento que dispensou ao problema naquele 

livro possibilitou a exposição tácita, em ato, do seu próprio método para a filosofia e 

terminou por demonstrar de que modo o método e o seu objeto não podem dissociar-se, 

devendo o primeiro ser adequado não só para o tratamento do problema, mas para a 

própria posição e enquadramento do mesmo. Esta correlação entre o objeto e método na 

filosofia bergsoniana foi explorada a fundo por Franklin Leopoldo e Silva na primeira 

parte do texto já citado, onde o comentador brasileiro investiga a concepção 

bergsoniana de método para a filosofia: 

Na concepção bergsoniana do método supõe-se, pois, que a verdade do 

conhecimento depende da adequação entendida como certa homologia entre 

condições do conhecimento e objeto a conhecer. Isto faz com que o correlato 

ontológico do método passe a ser considerado de maneira diferente da filosofia 

tradicional. Adequação não significará mais certa correlação entre a forma do 

conhecimento (seja ela real como em Platão e Aristóteles ou lógica como em 

Kant) e a estrutura do objeto, não importa se dependente ou não do sujeito. A 

adequação inscreve-se na perspectiva da precisão, tal como já vimos, e se 

configura pela aderência do conceito ao objeto, na perspectiva da singularidade 

do conceito. (SILVA, 1994, pg. 33-4) 

A intuição será justamente essa aderência, um contato direto sem mediações do 

sujeito com o objeto, que torna quase impossível mesmo se falar em sujeito e objeto, 

uma vez que quase coincidem. Nessa coincidência dissolvem-se os problemas gestados 

pelas generalizações apressadas, que em favor da doutrina construída aprioristicamente, 

abandonam o curso do real e concreto para se enredarem na abstração, sendo fundada 

uma “singularização do conceito”, um conceito sob medida
12

. E será esse o método que 

permitirá ao filósofo a apreensão dos fatos internos em sua primeira obra. 

Nesse momento, a direção especulativa de Bergson é a descoberta do tempo real 

ou duração. Ocorre que, como mostra Leopoldo e Silva, a duração poderia ser 

descoberta por primeiro também na exterioridade (Cf. SILVA, 1994, pg. 39). Mas 

                                                           
12

“Esta singularização do conceito, que deve servir para o conhecimento em geral, torna-se no limite a 
indistinção entre sujeito e objeto, na medida em que a intuição no seu pleno sentido é pura coincidência 
com o que é intuído" (SILVA, 1994, pg. 32). 
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Bergson escolhe por fundar sua filosofia no estudo da interioridade para encontrar ali a 

duração, intuitivamente, não só porque no nível do eu coincidimos com nós mesmos, 

mas também porque tem em vista a resolução de um problema específico, a saber, o da 

liberdade. Seguimos ainda o comentador: “O problema [da liberdade] só existe porque 

determinados pressupostos estabelecem, de maneira prévia à consideração dos fatos, a 

forma como o objeto psicológico se apresentará no contexto metodológico de 

abordagem” (SILVA, 1994, pg. 41). Ou seja, a forma com que se pensava descrever o 

fluxo interior de consciência era, em verdade, uma concepção equivocada do mesmo: ao 

invés de descrevê-lo, trocava-o por determinada doutrina, que fazia surgir o problema 

pela forma de colocá-lo
13

.  No livro que ora seguimos, o filósofo não mergulha ainda 

numa reflexão direta sobre o método eleito, mas a apreensão intuitiva da experiência 

interna já encontra-se em ato e é ela que, ao  permitir a apreensão efetiva dos fatos 

psíquicos, conduzirá à correta compreensão do problema eleito, a liberdade.  

Para tanto, nosso autor terá que se fazer psicólogo e descrever 

pormenorizadamente os fluxos e processos da consciência humana para determinar se o 

caráter insolúvel do problema da liberdade não se deveria, antes, à inadequada posição 

do mesmo, carregada de certos preconceitos adotados acriticamente em seu bojo. 

Tratava-se, aqui, de partir não de uma teoria ou proposta pronta de resolução, mas da 

observação dos fatos. Esse acompanhamento atento do que se passa na consciência, na 

natureza íntima do eu, realidade produtora de ações efetivamente livres, ancorado no 

exercício tácito do método devido, levará o filósofo a criticar as abordagens clássicas 

sobre o tema, aquelas defensoras do determinismo e do livre arbítrio, ao mesmo tempo 

que terminará por desenhar-nos os contornos da duração verdadeira, em oposição ao 

espaço. 

Nesta obra somos conduzidos à definição do conceito chave de tempo 

espacializado, essa espécie de confusão entre o tempo real e o espaço que mobilizamos 

todas as vezes que tentamos captar a realidade do tempo e, portanto, do movimento e da 

mudança (e, por que não, de tudo o que é contínuo, simples, uno, totalizante, vivo). 

Através dessa crítica, tanto o espaço quanto o tempo vão ganhando seus contornos 

característicos. Bergson mais tarde confessaria que o projeto deste primeiro trabalho, 

                                                           
13

 “Os problemas antes de serem resolvidos são formulados a partir de um método e de um horizonte 
de especulação que já supõem este sentido. Por isto (...) [os problemas] só têm significado no interior 
daquela direção especulativa” (SILVA, 1994, pg. 38). 
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embora inspirado em Spencer, foi impulsionado pela necessidade de retificar aquilo que 

ele considerava uma insuficiência sua, uma fraqueza em seus “Primeiros princípios”, 

apesar do esforço de manter-se no encalço das coisas recusando as generalidades vagas. 

Segundo ele, Spencer  

insuficientemente preparado, não havia podido aprofundas as “ideias últimas” 

da mecânica. Pretendíamos retomar essa parte da sua obra, completá-la e 

consolidá-la (...) É assim que fomos conduzidos à ideia de Tempo (...) Percebi, 

um belo dia, que nessa filosofia [de Spencer] o tempo de nada servia, que ele 

nada fazia. Ora, o que não faz nada não é nada. No entanto, eu me dizia, o 

tempo é algo. Então ele age. O que poderia ele fazer? (Bergson, 2006, pg. 4 e 

106) 

Era preciso dissipar um problema metodológico, portanto, e ele consiste em que 

frequentemente aborda-se os objetos de maneira equivocada, com os procedimentos 

lógicos inadequados para o conhecimento do tempo real. Captá-lo nele mesmo, captar o 

tempo puro, só seria possível, insiste Bergson, se logramos dilatar a inteligência e 

purificá-la das teorias já feitas
14

. “Nossa iniciação ao verdadeiro método filosófico 

[portanto] data do dia em que rejeitamos as soluções verbais, tendo encontrado na vida 

interior um primeiro campo de experiência” (BERGSON, 2006, pg. 101). Eis, pois, o 

primeiro campo no qual o autor desvendaria a realidade do tempo.  Ali o tempo 

apareceria como eficaz, em uma autopoiese do devir através da acumulação do passado, 

ininterruptamente fusionando-se com o presente dos estados de alma, potencializando 

sua heterogeneidade e engendrando novos e imprevisíveis momentos. Assim, o fluxo de 

estados de consciência, desfilando em sucessão no eu que se observa, apontava para um 

tempo diferente do tempo espacializado e ineficaz com o qual a inteligência geralmente 

opera, algo mais do que o “tempo da mecânica”. No Ensaio vemos já desenhado o 

parentesco entre o espaço (e o tempo espacializado), a inteligência e a ciência, bem 

como a oposição radical que estes termos mantém com o tempo real, tema privilegiado 

em vários momentos da obra de Bergson. Tratemos de definir cada um desses termos, 

acompanhando os argumentos do autor nesse seu livro primordial. 

 

1.1. Espaço, quantificação e número 

                                                           
14

 “Por que recorrer a uma hipótese metafísica, por engenhosa que seja, sobre a natureza do espaço, do 
tempo e do movimento, quando a intuição imediata nos mostra o movimento na duração, e a duração 
fora do espaço?” (BERGSON, 1988, pg. 81) 
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O que primeiro chama atenção no estudo pormenorizado do tempo, segundo 

Bergson, é o seu caráter aparentemente inexprimível porque incomensurável, visto que 

pode ser sentido, mas as tentativas de defini-lo nos escapam. O filósofo procede então 

negativamente: ao invés de positivar o que o tempo é forjando uma definição lógica 

perfeita, chega à noção de duração pela oposição à ideia de espaço, muito mais fácil de 

definir dada a sua natureza estática
15

. Mais precisamente, para se chegar à noção de 

tempo real será preciso compreender a concepção de espaço no bergsonismo, que lhe é 

diametralmente oposta. 

Pode nos ser útil, para tanto, partir de duas frases bastante significativas 

extraídas do ensaio: “toda a ideia clara do número implica uma visão no espaço” 

(BERGSON, 1988, pg. 60) e “o espaço é a matéria com a qual o espírito constrói o 

número, o meio em que o espírito o situa” (BERGSON, 1988, pg. 63). Essa 

aproximação do espaço com o número e, a partir dele, com a matemática (e, através 

dela, com a lógica, tanto formal quanto discursiva) não findará de desdobrar 

significados ao longo da obra de Bergson. Se a primeira frase nos apresenta o espaço 

como um suporte daquilo que é extenso, daquilo que se pode medir, a segunda adiciona 

a isso que, além de meio ou suporte, o espaço é a própria “matéria com a qual o espírito 

constrói o número”, ou seja, espaço e extensão seriam indissociáveis, ao mesmo tempo 

que dissociáveis. A aparente contradição se resolve, no desenrolar do Ensaio. 

Acompanhemos: 

(...) os nossos sentidos percepcionam as qualidades dos corpos, e o espaço com 

elas: a grande dificuldade parece ter sido distinguir se a extensão é um aspecto 

destas qualidades físicas - uma qualidade da qualidade - ou se estas qualidades 

são inextensas por essência, vindo o espaço a acrescentar-se-lhes, mas 

bastando-se a si própria e subsistindo sem elas. (BERGSON, 1988, pg. 67) 

A segunda das duas hipóteses apresentadas acima é a kantiana. Se Bergson 

defenderá a existência de um espaço homogêneo, substrato e continente de todas as 

coisas, existindo como categoria do entendimento, contestará, contudo, a concretude 

ontológica desta categoria, uma vez que ela teria existência meramente para nós, que 

percebemos. O espaço enquanto um “meio homogêneo onde os nossos factos de 

consciência se alinham, se justapõem” (BERGSON, 1988, pg. 66) existiria do ponto de 

vista do fenômeno, apenas. Isso se tornará nítido adiante. Por agora limitemo-nos a 

                                                           
15

 Didático aqui seria fazer referência à já clássica observação de Heráclito sobre o rio que corre e a 
impossibilidade de defini-lo e conhecê-lo, uma vez que ao tentarmos fazê-lo, já são outras águas que 
temos diante de nós. 
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tomar a definição geral e operacional do espaço, tal como ele nos aparece, sem lançar 

qualquer hipótese metafísica, seguindo o desenvolvimento do autor: “não há outra 

definição possível do espaço: é o que nos permite distinguir entre si várias sensações 

idênticas e simultâneas; é, pois, um princípio de diferenciação, distinto do da 

diferenciação qualitativa e, por conseguinte, uma realidade sem qualidade.” 

(BERGSON, 1988, pg. 69). O espaço, conceituado como receptáculo vazio, seria 

categoria da inteligência humana, forma humana de perceber o mundo, tendo apenas 

uma realidade para nós; “outras inteligências, as dos animais por exemplo, ao 

percepcionarem objectos, não distinguem tão nitidamente, nem uns dos outros, nem 

deles próprios” (BERGSON, 1988, pg. 162). Como “princípio de diferenciação” que 

opera na nossa percepção das coisas, tudo se passa como se houvesse um meio 

homogêneo e indivisível, um suporte neutro e universal onde se deitaria todas as coisas 

extensas, como em um grande vaso continente. É por percebê-lo como um plano de 

fundo para os objetos que a nossa percepção é capaz de perceber os corpos extensos 

como se fossem coisas distintas, unidades separadas uma das outras, separadas por esse 

vazio homogêneo e que a tudo contém. 

Traçamos assim os primeiros contornos da identificação entre logos
16

 e espaço. 

Com efeito, o espaço 

permite-nos exteriorizar os nossos conceitos uns relativamente aos outros, 

revela-nos a objectividade das coisas e, assim, pela sua dupla operação, 

favorecendo por um lado a linguagem e apresentando-nos, por outro, um 

mundo exterior muito distinto de nós, na percepção da qual todas as 

inteligências comungam, anuncia e prepara a vida social (BERGSON, 1988, 

pg. 162). 

Se o tempo real é diverso do espaço, pode-se dizer de pronto, negativamente, 

que ele não será meio homogêneo continente das coisas, ou será espaço, e não tempo. 

Ocorre que, mostra-nos Bergson, não se tem atentado para essa diferença na história da 

filosofia, o que pode ser demonstrado pelo papel que o tempo desempenha nas ciências 

físicas, de matriz matemática. 

Conquanto haja um método matemático que pretenda operar uma medição do 

tempo e fazê-lo útil para os cálculos e previsões da ciência, através da representação do 

movimento de um móvel no espaço, tal medição acaba por confundir tempo com espaço 

ao reduzir a mobilidade à trajetória do móvel. Para Bergson, o tempo, tomado em si 

                                                           
16 Usado em sentido grego, congregando a um só tempo razão, inteligência, mas também palavra, 
definição, discurso e número. 
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mesmo, não participa da contagem, como se supunha até então (Cf. BERGSON, 1988, 

pg. 59), e é antes eliminado pelo bisturi da abstração nas ciências matemáticas, que o 

acelera arbitrariamente de um modo tal que é incapaz de se mostrar na experiência real 

dos homens, na qual o tempo aparece como uma marcha que os faz esperar, sobretudo, 

que o acontecimento transcorra.  

Sabíamos perfeitamente, desde os nossos anos de colégio, que a duração é 

medida pela trajetória de um móvel e que o tempo matemático é uma linha, 

mas ainda não havíamos notado que essa operação destoa radicalmente de 

todas as outras operações de medida, pois não se exerce sobre um aspecto ou 

um efeito representativo daquilo que se quer medir, mas sobre algo que o 

exclui. A linha que medimos é imóvel, o tempo é mobilidade. A linha é algo já 

feito, o tempo aquilo que se faz e, mesmo, aquilo que faz de modo que tudo se 

faça. A medida do tempo nunca versa sobre a duração enquanto duração; 

contamos apenas um certo número de extremidades de intervalos ou de 

momentos, isto é, em suma, paradas virtuais do tempo. (BERGSON, 2006, pg. 

5) 

Eis o essencial: a ciência de matriz matemática, com a sua linguagem 

quantitativa
17

, despreza uma ampla parte do real, a temporal, reduzindo-a à outra, 

espacial
18

. O que sucederá com a filosofia que talhou seu método, a partir da 

modernidade, sobre os moldes matemáticos da tão bem sucedida ciência física natural, 

senão justamente deixar passar por entre os dedos a mesma parte da realidade que a 

primeira abstrai e desconsidera
19

? Contar, para Bergson, significa sempre espacializar, 

dispor no espaço uma grandeza perfeitamente destacada e descontínua, que permita a 

fragmentação em partes semelhantes: estamos no domínio da homogeneidade.  

O método quantitativo mais básico e simples consiste em contar, pois é na 

capacidade de contar que a possibilidade de medir se fundamenta. O ato de 

contar uma classe de objetos inclui também o ato de contar uma série de 

eventos, e nessa base formamos uma inferência fundamentada em um 

isomorfismo (uma correlação de um-a-um entre eventos e objetos, para 

concluir que o número cardeal de eventos é o número cardeal da classe). A 

partir desses princípios, podemos aplicar as regras de medição. (GILES, 1979, 

pg. 268-9) 

                                                           
17 “A linguagem qualitativa se restringe a predicados, ao passo que a linguagem quantitativa introduz 
símbolos para funções que têm valor numérico” (GILES, 1979, pg. 268). 
18 “o tempo real, que desempenha o papel principal em toda filosofia da evolução, escapa à matemática. 
Sua essência consistindo em passar, nenhuma de suas partes está mais aí quando outra se acrescenta. A 
superposição de uma parte à outra com vistas à mensuração é, portanto, impossível, inimaginável, 
inconcebível. (...) No caso do tempo a ideia de superposição implicaria um absurdo, pois todo efeito da 
duração que for superponível a si mesma e, por conseguinte, mensurável, terá por essência não durar.” 
(BERGSON, 2006, pg. 4) 
19 “Para as ciências naturais, as coordenações racionais encontram o seu protótipo mais perfeito nas 
coordenações matemáticas. Todavia, nem todas as coordenações podem ser construídas 
matematicamente: a Química e, em grau maior, a Biologia, nos dão exemplos em que a matemática é 
comparativamente inútil” (GILES, 1979, pg. 248). 
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O número seria, portanto, a multiplicidade de unidades que não possuiriam 

qualquer diferença qualitativa, uma vez que foram suprimidas. Trata-se de uma 

generalização, portanto
20

, e a única diferença possível entre os números é o seu lugar no 

espaço, sendo este a matéria com que fazemos o número e o meio no qual o situamos, a 

um só tempo. Mesmo as unidades são números, “tão grandes quanto se quiser, que se 

consideram, porém, como provisoriamente indecomponíveis para os compor entre si. 

Ora, porque se admite a possibilidade de dividir a unidade em tantas partes quantas se 

quiser, ela considera-se como extensa” (BERGSON, 1988, pg. 61)
21

. 

Entrevê-se nas análises da ciência de matriz matemática, empreendidas ao longo 

da obra de Bergson, o erro perceptivo basilar que tem persistido e passado ao largo, 

quase despercebido, por toda a História da Filosofia até então, tendo descoberto na 

modernidade raízes profundas que a ligam de uma maneira original à antiguidade 

clássica. Dada a frequência do erro, contudo, pode-se facultá-lo à natureza humana, 

preparada que é para a ação, e não para a reflexão desinteressada, estabelecendo que os 

modos da lógica discursiva e matemático-formal procedem abstrações do real com 

vistas a possibilitar a medição, a definição, a comparação e a previsão de fenômenos, 

que em geral aumentam nosso domínio e controle prático sobre eles. Nossa inteligência 

aparecerá como a faculdade de espacialização do homem, de conceber um espaço 

homogêneo como anteparo e continente do real, que nos permite o destacamento desse 

real contínuo em unidades bem delimitadas. Sabemos como é crucial para a fabricação 

de instrumentos essa capacidade de desmembrar e rearranjar o real em articulações 

úteis. Aquilo que é por natureza móvel e mutação contínua, o tempo real, não se presta à 

estabilidade necessária para a definição, não tendo serventia prática ao homem ocupado 

em controlar e transformar a natureza pelo seu trabalho. Ele será logo substituído por 

um fantasma de tempo homogêneo, um tempo espacializado, este sim bastante útil para 

a vida prática e para os imperativos por ela impostos. Tempo do qual o relógio que 

marca o passo dos processos produtivos e o ritmo do trabalhador a ele submetido é a 

                                                           
20 “os próprios fenômenos nada contêm de numéricos; nós introduzimos os números na natureza. Os 
próprios fenômenos só demonstram qualidades que nós observamos.” (GILES, 1979, pg. 277) 
21 Aqui acompanhamos o desenvolvimento do Ensaio (Cf. BERGSON, 1988, pg. 63), consubstanciais com 
a definição da adição aritmética: “Digamos que um corpo tem um fio reto a e outro fio reto b. 
Colocamos os dois juntos de tal modo que os dois fios se toquem nas extremidades para formar uma só 
reta. Essa nova realidade física - a reta formada pela combinação de a e b - terá um comprimento que 
será a soma de a e b. Entretanto, o que se adiciona não são as retas como tais, mas sim números que 
representam os comprimentos das linhas , pois as linhas não são números, e sim configurações no 
espaço físico” (GILES, 1979, pg. 271) 
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melhor ilustração, consistindo em ponteiro que corre por este espaço imaginário no qual 

podemos anotar as posições, marcar paradas e distinguir um momento do outro 

claramente, tal como fazemos com as coisas dispostas no espaço; que nos permite, 

numa palavra, contar
22

. O tempo real não será objeto da ciência matemática, portanto. 

É assim que a mediação da inteligência “divisa sob a forma de homogeneidade 

extensa o que [na experiência imediata] se lhe proporcionou como heterogeneidade 

qualitativa” (BERGSON, 1988, pg. 70). O mecanismo desse mascaramento é estudado a 

fundo no primeiro livro de Bergson, onde a noção de “espaço”, como a forma do nosso 

entendimento geométrico, obstaculiza a apreensão da realidade movente. Assim, o 

espaço aparece num registro próximo ao kantiano, ou seja, como um pressuposto 

necessário ao entendimento, ainda que para Bergson ele seja antes constitutivo da 

inteligência do que um elemento intrínseco à sensibilidade humana. A partir dele 

abordamos a realidade e a traduzimos em conceitos, em uma operação em que 

acabamos por trocar o em si pela sua representação: números, palavras e conceitos 

seriam as grandes mediações que interpúnhamos entre nós e as coisas que nomeávamos, 

acreditando tê-las conhecido. Mas, para o filósofo francês, esta delimitação no espaço 

estaria para a vida prática
23

 mais do que para o entendimento desinteressado, e 

atualizaria a tendência própria da inteligência para “solidificar as nossas impressões, 

para as exprimir mediante a linguagem. Daqui confundirmos o próprio sentimento, que 

está em perpétua mudança, com o seu objecto exterior permanente e, sobretudo, com a 

palavra que exprime este objecto” (BERGSON, 1988, pg. 91). A linguagem é a vocação 

adequada para lidar com a realidade da matéria que nos circunda, que é apreendida em 

categorias espaciais. Significativas, nesse sentido, são as palavras com que Bergson abre 

o Ensaio. Transcrevemo-las: 

                                                           
22 “Um pêndulo ondulante, a rotação da Terra, etc. Seja qual for o elemento propulsor, todo relógio é 
um instrumento que tem por finalidade criar um processo periódico. O relógio de sol mede o tempo em 
função do movimento periódico do sol através do céu. Atualmente, o critério de mensuração ou a 
unidade do tempo, o segundo, baseia-se na vibração periódica do átomo de césio. O conceito de 
‘periodicidade’ essencial para a definição de unidades do tempo é fundamental como base da regra de 
igualdade e de unidade. No sentido fraco, um processo é periódico se ocorre vez após vez (...) Às vezes, 
o termo ‘periódico’ refere-se a um ciclo total de diferentes fases, que se repetem na mesma ordem 
cíclica. (...) No sentido forte, os intervalos entre sucessivos eventos de certa fase são iguais.” (GILES, 
1979, pg. 274-5) 
23 “Mas se a ciência e o senso comum estão aqui de acordo, se a inteligência, espontânea ou refletida, 
afasta o tempo real, não seria porque a destinação de nosso entendimento assim o exige? Foi 
exatamente o que acreditamos perceber ao estudar a estrutura do entendimento humano. Pareceu-nos 
que uma de suas funções era justamente a de mascarar a duração, seja no movimento, seja na 
mudança.” (BERGSON, 2006, pg. 7) 
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Exprimimo-nos necessariamente por palavras e pensamos quase sempre no 

espaço. Isto é, a linguagem exige que estabeleçamos entre as nossas ideias as 

mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma descontinuidade que entre os 

objetos materiais. Essa assimilação é útil na vida prática e necessária na 

maioria das ciências. (BERGSON, 1988, pg. 9) 

Ora, as distinções nítidas só se podem fazer sobre um meio homogêneo, 

impenetrável pela mudança (ou quase), e “não há outra definição possível do espaço: é 

o que nos permite distinguir entre si várias sensações idênticas e simultâneas; é, pois, 

um princípio de diferenciação, distinto do da diferenciação qualitativa e, por 

conseguinte, uma realidade sem qualidade” (BERGSON, 1988, pg. 69).  

Sob a perspectiva bergsoniana, a reflexão sobre o número é crucial para a 

construção da ideia de espaço e para diferenciá-la do tempo real. Esse é o entendimento 

também de Worms em Bergson ou os dois sentidos da vida
24

. Para ele, a análise do 

conceito de número “visa a remeter este ao espaço como seu fundamento exclusivo e 

(...) conduz a distinguir duas „multiplicidades‟, das quais uma somente se apoia sobre o 

número e sobre o espaço” (WORMS, 2010, pg. 46). Por que o número remete ao 

espaço? Podemos explicá-lo lançando mão da qualificação de Bergson do espaço como 

um meio tridimensional, no Ensaio: “o espaço é um meio com três dimensões. Quem 

não vê que, para percepcionar uma linha sob a forma de linha, é preciso colocar-se fora 

dela, cair na conta do vazio que a rodeia e, por consequência, pensar num espaço a três 

dimensões?” (BERGSON, 1988, pg. 74). O espaço fornece como que o quadro das 

nossas representações, sendo “homogêneo” porque é igual a si mesmo em toda parte: a 

altura, a largura e a profundidade que abarcam os objetos do mundo são da mesma 

natureza. Só o que mudaria é a posição de cada um desses objetos nessa massa 

homogênea de espaço vazio. Essa é uma das formas com que diferenciamos uma coisa 

da outra, condição mesma do processo de (e)numerar e de contar. Explica-nos Worms: 

“contar implica que nos representemos os objetos a uma só vez como „idênticos‟ e 

„distintos‟, ou ainda que não os distingamos „senão‟ por seu número, como „unidades‟ 

que podemos a partir de então enumerar como tais” (WORMS, 2010, pg. 47). O espaço 

é a “condição pura do número”, que por sua vez é a unidade indistinta da distinção no 

                                                           
24 “Com efeito, o que permite a Bergson fazer da distinção entre o espaço e a duração uma distinção 
rigorosa, é a etapa que a precede, conforme a ordem efetiva do capítulo central do Ensaio; a saber, a 
análise do conceito de número” (WORMS, 2010, pg. 46) e mais adiante, “o critério do número permite a 
Bergson opor ‘duas espécies bem diferentes de multiplicidade’.” (WORMS, 2010, pg. 52) 
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espaço
25

: pela separação percebida no espaço entre dois objetos, ou pelo espaço 

percebido entre dois ou mais corpos homogêneos identificados como objetos distintos, é 

que os podemos contar, em sentido primitivo. Considere-se as estrelas em um céu 

estrelado ou uma multidão de pessoas em uma praça, ou ainda as listras de um moletom 

listrado. Mesmo na contagem mais elaborada da multiplicação ou das grandes somas 

abstratas e numéricas, que prescindem da presentificação de cada uma das unidades 

efetivamente implicadas na conta, representadas agora por símbolos numéricos, é ainda 

com unidades que se trabalha, distintas e compostas, relacionadas entre si como blocos 

homogêneos e segundos certas regularidades, dispostas no espaço homogêneo da folha, 

da lousa ou daquilo a que chamamos de “mente”. 

Também Deleuze em Bergsonismo define a multiplicidade quantitativa como 

uma “multiplicidade de exterioridade, de simultaneidade, de justaposição, de ordem, de 

diferenciação quantitativa, de diferença de grau, uma multiplicidade numérica 

descontínua e atual” (DELEUZE, 1999, pg. 28), enfatizando as características do 

espaço. “Atual” porque não traz em si qualquer potencialidade, qualquer possibilidade 

de desenvolvimento ou de mudança, tal qual a matéria extensa disposta no espaço 

quase
26

 não possuiria em si mesma a capacidade típica dos corpos vivos e organizados: 

esta não carrega qualquer potência de desenvolvimento ulterior, não podendo evoluir ou 

produzir a diferença a partir de si mesma. Cada divisão que lhe operamos é meramente 

numérica, sendo cada parte dividida de mesma extensão do que as demais
27

, uma vez 

tenhamos decidido a medida da divisão: a extensão está dada a nós de uma só vez e de 

uma vez por todas, completamente atualizada, sem nada por atualizar
28

. Era isso o que 

Bergson queria dizer na passagem de Matéria e Memória seguinte: “Enquanto se trata 
                                                           
25 “É próprio do número ou da multiplicidade numérica, ou de toda coisa que se queira considerar assim 
numerável, em todos os casos, segundo ele [Bergson], poder representar-se ou dividir-se como uma 
diversidade de elementos distintos, isto é, de elementos que se podem colocar separadamente em um 
espaço ao menos ideal. O número é a multiplicidade de partes separadas e sem outra distinção afora 
essa separação.” (WORMS, 2010, pg. 48) 
26No capítulo subsequente veremos a extensão que Bergson opera da duração às coisas materiais, ao 
longo de sua obra. 
27 “pode haver mais na matéria do que na imagem que dela fazemos, mas não pode haver nela outra 
coisa, algo de natureza distinta. (...) o que caracteriza o objeto é a adequação recíproca do dividido e das 
divisões, do número e da unidade. (...) [o número] se divide sem mudar de natureza. Dizer que o 
número só tem diferenças de grau é o mesmo que dizer suas diferenças, realizadas ou não, são sempre 
atuais nele.” (DELEUZE, 1999, pg. 30) 
28 “um objeto pode ser dividido de uma infinidade de maneiras; ora, mesmo antes de tais divisões serem 
efetuadas, elas são apreendidas pelo pensamento como possíveis, sem que nada mude no aspecto total 
do objeto. Portanto, elas já são visíveis na imagem do objeto: mesmo que não realizadas (simplesmente 
possíveis), tais divisões são atualmente percebidas, pelo menos de direito. (...) o objetivo é o que não 
tem virtualidade - realizado ou não, possível ou real, tudo é atual no objetivo” (DELEUZE, 1999, pg. 30) 
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do espaço, pode se levar a divisão tão longe quanto se queira; nada é assim mudado na 

natureza do que se divide” (BERGSON apud DELEUZE, 1999, pg. 30). Claro, uma vez 

que se dividiu o extenso em quantas partes se queira, depois bastará rejuntar as partes e 

teremos a mesma coisa de antes. Tentemos proceder a tal mutilação com qualquer corpo 

organizado interiormente, como o corpo de um animal, e ele não voltará à vida, e só a 

sua exterioridade será a mesma de antes: já não poderemos dizer que ele será “o 

mesmo” após o processo
29

. 

A multiplicidade numérica ou quantitativa é, dizíamos, essa percepção distinta, 

que o espaço homogêneo possibilita aos dados da sensibilidade e da consciência, através 

dos quais vemos (ou cremos ver, ou concebemos) coisas diversas uma das outras, coisas 

descontínuas e desconexas, coisas separadas por um suposto vazio (justamente o espaço 

homogêneo). Pelo fato de as percebermos assim, distintas pelo seu lugar no espaço, 

captamos uma multiplicidade, essa possibilidade de perceber o “diverso concreto dos 

fenômenos” (WORMS, 2010, pg. 49), impedindo que eles se dêem a nós como um só 

bloco indiviso. O espaço homogêneo aparece como o grande organizador da realidade 

para a consciência que percebe: ele nos permite justapor e separar. É um princípio de 

diferenciação e de clareza no espaço. 

Pelo menos desde Galileu, se estabelece o campo da ciência naquela parte da 

realidade mais estável, em que não encontrássemos as “qualidades secundárias” e 

subjetivas do eu, a todo momento cambiantes
30

. Concorda-se na partida que o 

empreendimento científico só abordaria o regular, mas não se demorará a tentar 

                                                           
29Essa organização interna é, inclusive, o que explica o aparente mistério da mais-valia no marxismo: o 
corpo humano é o único capital variável, ou seja, o único corpo empenhado em um processo produtivo 
que é capaz de produzir mais valor do que aquele necessário para reproduzir-se a si mesmo, e isso 
porque é organizado internamente, não só uma mera justaposição de partes extensas. Tomemos um 
outro exemplo da linguagem popular brasileira: quando derrubamos uma fruta ou a apertamos ou 
furamos, guardando-a depois para ser consumida no futuro, vemos formar-se em redor da batida uma 
reação à qual chamamos de “machucado” ou “ferida”, por analogia ao que ocorre com qualquer 
concussão semelhante no corpo humano ou animal, mas ao invés de “curar” e tender a sumir, como no 
corpo animal vivo, ela tende a “aumentar” e desenvolver-se até tomar a fruta toda e apodrecê-la: algo 
da composição inicial do corpo organizado se desorganiza e não há rearranjar de partes que seja capaz 
de nos dar de volta o objeto antigo, sendo-nos vedado fazer regressar o tempo que passou. 
30 “Para tornar a natureza mais suscetível ao tratamento matemático, é necessário reduzir os diversos 
fenômenos naturais a termos comuns, o que se faz mediante a procura das diferenças de quantidade 
entre diferenças de qualidade. (...) Obviamente, para muitas magnitudes não existe uma operação 
combinatória em que fundamentar o princípio aditivo. Por exemplo, a temperatura, o timbre do som, a 
dureza dos corpos. Essas magnitudes recebem a qualificação de ‘não-extensivas’ ou ‘magnitudes 
intensivas’.” (GILES, 1979, pg. 249 e 272). Ora, sendo o mundo interior irregular e feito de qualidade 
pura, não poderia ser objeto de ciência, assim entendida.  
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compreender os fenômenos da vida e do movimento, os fenômenos temporais nos quais 

o tempo opera como uma consciência acumulando-se sobre o passado e cambiando a 

todo instante de maneira irregular (ou irregulável), a partir do mesmo instrumental 

adequado ao que quase se repete. É assim que o nosso autor se colocará primeiro em um 

debate intenso com os psicofísicos de seu tempo que pretendiam fazer da psicologia 

uma ciência pelo estabelecimento de relações quantitativas definidas entre estímulos 

físicos e as sensações internas que desencadeiam (o que equivale a querer tornar o 

inextenso em extenso, o psíquico em físico), para demonstrar que aquilo a que se 

começou por jogar fora da ciência, as “qualidades secundárias da matéria”, os “dados 

imediatos da consciência”, gozam do estatuto de parte irredutível da realidade e devem 

ser conhecidas a partir de outro método que as apreenda em si mesmas: em Bergson o 

tempo não é apreendido como ideia
31

, mas como coisa em si, em nossa própria 

experiência interior, e não serve de suporte homogêneo como o espaço porque cada 

estado de consciência, se dividido, deixa de ser ele mesmo e se transforma em outro, 

completamente distinto - ao contrário do corpo dividido no espaço que mantém sua 

natureza de corpo, conformando uma nova unidade independente do resto. 

Ocorre que a análise do número, “bem longe de constituir o esquema ou o 

princípio de toda multiplicidade (...), consiste apenas na representação do múltiplo sob a 

forma de uma pluralidade de elementos distintos em um espaço” (WORMS, 2010, pg. 

50). Há ainda outra forma de distinguir, outra possibilidade de perceber o múltiplo, 

intensiva e não extensiva; qualitativa, e não quantitativa, que tem na duração, e não no 

espaço, o seu fundamento. Devemos, portanto, “desunir as noções de número e de 

multiplicidade, e mesmo servir-se do critério do número para opor duas espécies de 

multiplicidade” (WORMS, 2010, pg. 51). Na multiplicidade qualitativa, não numérica, 

encontraremos o que é necessário para uma primeira definição de duração. Nela, 

(...) as suas sensações somar-se-ão dinamicamente umas às outras e organizar-

se-ão entre si como o fazem as notas sucessivas de uma melodia com que nos 

deixamos embalar. Em síntese, a pura duração poderia até não ser mais do que 

uma sucessão de mudanças qualitativas que se fundem, que se penetram, sem 

contornos precisos, sem qualquer tendência para se exteriorizarem 

relativamente uns aos outros, sem qualquer parentesco com o número: seria a 

pura heterogeneidade (BERGSON, 1988, pg. 74-5) 

                                                           
31 O que equivale a dizer que o tempo não é aprendido através da mediação da inteligência. 
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Esta distinção não numérica se nos apresenta como uma percepção confusa ou como a 

sensação de uma mudança de qualidade, de natureza
32

. Tal sensação seria típica nos 

desenvolvimento dos nossos estados de consciência
33

, em sucessão: sabemos quando 

um sentimento se transforma, muito embora não possamos estabelecer o ponto exato da 

transformação, que se dá por “graus insensíveis” e, mais que por adição, por acúmulo, 

em um desenvolvimento interior todo articulado e, por isso mesmo, indiviso. Mas na 

incursão pela psicologia no Ensaio, adverte-nos Worms, “trata-se menos (...) de reduzir 

a multiplicidade não numérica à vida psicológica, que de mostrar, ao contrário, em que 

medida a vida psicológica é exemplar e positivamente estruturada e descritível como 

multiplicidade não numérica” (WORMS, 2010, pg. 51): a vida psicológica aparece 

como uma das formas apenas da duração. Logo na sequência do mesmo texto, Worms 

nos oferece a definição sintética de multiplicidade não numérica nos seguintes termos: 

“[é] um todo orgânico que se constitui por uma adição sucessiva de elementos” 

(WORMS, 2010, pg. 51). Adição aqui entendida como acúmulo continuado, e não como 

a representação da soma aritmética, exatamente como uma planta ou qualquer 

organismo que cresce acumula elementos e se multiplica
34

, desdobrando uma 

virtualidade. Durar, sofrer a passagem do tempo, com efeito, é “a condição de 

possibilidade subjetiva do processo de adição e de mudança que constitui as 

multiplicidades orgânicas e qualitativas” (WORMS, 2010, pg. 53). No espaço tudo é 

dado simultaneamente e (quase) não há nada a desdobrar, (quase) nenhuma mudança de 

qualidade a ser produzida sem o concurso de uma causa externa. 

Também Deleuze, em Bergsonismo, define a multiplicidade qualitativa como 

uma “multiplicidade interna, de sucessão, de fusão, de organização, de heterogeneidade, 

de discriminação qualitativa ou de diferença de natureza, uma multiplicidade virtual e 

                                                           
32

 “a diferença entre as multiplicidades não se manifesta como uma diferença de grandeza sem 
mudança de natureza, mas como uma diferença absoluta, uma mudança de limiar. O qualitativo é o 
limiar ou, se quisermos, a diferença intensiva: no limite, o acréscimo de um elemento, de cada 
elemento, não torna a mesma multiplicidade maior, mas faz dela uma outra multiplicidade. É o que quer 
dizer ‘heterogênio’: a adição de um elemento altera a estrutura e o sentido mesmo do todo. Antes da 
comparação ou da medida comum que permitirá a medição simbólica do número, as multiplicidades 
ocorrem, primeiro, em suas diferenças, suas mudanças, seus limiares.” (WORMS, 2010, pg. 52) 
33“Bergson oferece a uma só vez, como exemplo de tais multiplicidades, ‘os estados puramente afetivos 
da alma’ ou ‘uma multiplicidade confusa de sensações e de sentimentos que apenas a análise distingue’, 
ou ainda, de modo mais geral, a multiplicidade ‘dos fatos de consciência’.” (WORMS, 2010, pg. 51) 
34A duração “não é a forma que nosso espírito dá aos fenômenos, mas aquela, ao contrário, que certos 
fenômenos ao menos tomam de si mesmos: nesse sentido, ela não tem nada de ‘transcendental’ (por 
oposição ao espaço), ela faz parte das mesmas coisas” (WORMS, 2010, pg. 54). Exatamente como a 
consciência, o tempo psicológico, é feito de duração deste tipo: “ela aparece *a duração+ (...) restrita ao 
‘psicológico’: porque ela concerne a ‘nossos estados de consciência’(...)” (WORMS, 2010, pg. 54). 
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contínua, irredutível ao número” (DELEUZE, 1999, pg. 28) e ela seria do domínio da 

duração, e não do espaço. Na duração também captamos uma espécie sui generis (como 

diria Bergson), de diferença: percebemos imediatamente uma mudança e um múltiplo, 

mas trata-se aqui de uma mudança de qualidade e de um múltiplo inseparável e 

contínuo, um múltiplo indivisível, pelo menos de direito
35

: quando o dividimos de fato 

teremos formado artificialmente “partes” diferentes daquelas que a divisão da extensão 

nos dá uma vez que não encontramos nelas um critério sempre o mesmo de medida, 

como aquele fornecido pelo espaço. É isso o que Deleuze quer dizer com “Há outro, 

sem que haja vários; número somente em potência” (DELEUZE, 1999, pg. 32)
36

: esse 

tipo de multiplicidade produz a diferença mas sempre uma diferença articulada do 

interior de si mesma. Tomemos um exemplo da natureza, como o crescimento de uma 

semente minúscula de laranja e sua transformação em laranjeira: a semente dividiu-se, 

mas retirou dessa divisão o paradoxal efeito da multiplicação, desenvolvendo-se no 

espaço e atingindo milhares de vezes o tamanho inicial que tinha quando semente. Esse 

tipo de divisão e mudança, articulada do interior e que produz o outro, e não o mesmo, é 

justamente o que não verificamos nas divisões puramente exteriores que realizamos no 

espaço, e ela se desenvolve como um desenrolar no tempo, uma sucessão de estados, 

mais que uma justaposição de partes. Podemos dizer da semente que possui 

virtualidade, no sentido bergsonista:  

uma multiplicidade não numérica, pela qual se define a duração ou a 

subjetividade, mergulha em outra dimensão, puramente temporal e não mais 

espacial: ela vai do virtual a sua atualização; ela se atualiza, criando linhas de 

diferenciação que correspondem a suas diferenças de natureza (DELEUZE, 

1999, pg. 32). 

Esse elemento de duração pura, essa forma que “corresponde aos caracteres da 

multiplicidade não numérica” e que é “resultado ou, antes, processo mesmo de adição e 

sucessão temporal, totalidade e mesmo continuidade indivisível, conservação e 

mudança a uma só vez” (WORMS, 2010, pg. 54), tem passado despercebido na história 

                                                           
35“a duração divide-se e não para de dividir-se: eis por que ela é uma multiplicidade. Mas ela não se 
divide sem mudar de natureza; muda de natureza, dividindo-se: eis por que ela é uma multiplicidade 
não numérica, na qual, a cada estágio da divisão, pode-se falar de ‘indivisíveis’.” (DELEUZE, 1999, pg. 31) 
36E mais à frente no mesmo texto: “Portanto, pode-se dizer que a divisão nos dá adequadamente, em 
cada um dos seus níveis, a natureza indivisível da coisa, ao passo que, no caso da matéria objetiva, não 
há nem mesmo a necessidade de se efetuar a divisão. De antemão sabemos que ela é possível sem 
qualquer mudança na natureza da coisa. Nesse sentido, se é verdade que o objeto não contém outra 
coisa além do que conhecemos, ele, entretanto, contém sempre mais (MM 289; 164) portanto, ele não 
é adequadamente conhecido” (DELEUZE, 1999, pg. 32-3). O objeto extenso contém sempre mais do que 
percebemos, muito embora seja mais do mesmo, variação de quantidade em uma mesma qualidade, 
nunca mudança de qualidade. 
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da filosofia, sendo necessário separá-los, entendê-los, tempo e espaço, como “dois 

termos extremos e opostos da nossa experiência” (WORMS, 2010, pg. 55). Ali onde há 

duas formas de multiplicidade, duas formas de distinção, o senso comum (e a ciência e a 

filosofia clássica que o estendem) vê apenas uma, confundindo-as: eis então o tempo 

espacializado
37

. É nesse contexto que Bergson faz a crítica à noção de número kantiana. 

Acompanhemos o desenvolvimento deste ponto seguindo ainda Worms, uma vez que a 

concepção numérica de Kant dá o paradigma de entendimento clássico da ideia de 

número.  

Dirá Worms que “há para isto [para contar] duas possibilidades” (WORMS, 

2010, pg. 47) e prossegue, citando Bergson: 

„Ou nós abarcamos a todos na mesma imagem, e é preciso, por consequência, 

que sejam justapostos em um espaço ideal; ou representamos [muitas] vezes 

em seguida a imagem de um só dentre eles, e parece então que a série toma 

lugar antes na duração que no espaço.‟ (WORMS, 2010S, PG. 47) 

Para Kant, ao menos, teria parecido assim e a possibilidade de contar, de perceber uma 

multiplicidade, também se daria na duração
38

. Ocorre que, como vimos, a duração não é 

um meio homogêneo que antepare, como um quadro, a sucessão dos fenômenos. Se nós 

somos capazes de contar na sucessão temporal, e não só na simultaneidade espacial, isso 

se deve ao concurso da nossa memória. Esclarece-nos Worms, lançando mão de outra 

citação chave do Bergson do Ensaio: 

„para que o número vá crescendo à medida que eu avanço, é preciso que eu 

retenha as imagens sucessivas e que as justaponha a cada uma das unidades 

novas cujas ideias evoco: logo, é no espaço que uma tal justaposição se opera e 

não na duração pura.‟ (PP. 57-58/53). Tudo se processa, portanto, neste 

sentido: se a adição parece ser um processo temporal, ela supõe, no entanto, um 

momento espacial como sua condição lógica. (WORMS, 2010, pg. 48) 

Kant confundia, assim, a duração pura com o espaço, ao considerar a recomposição e 

organização artificial do real que se dá no tempo, pelo concurso da memória, como um 

análogo dessa organização e disposição no espaço. Mas o tempo não pode conter 

espaço. Do fato observado por Bergson de que experimentamos uma “dificuldade 

extraordinária” para “representar a duração em sua pureza original”, nosso autor retira 

as pistas que o levarão a concluir que a própria representação é obstáculo para a 

                                                           
37“ela *a multiplicidade não numérica+ pode, entretanto, dividir-se em elementos separados, mas às 
custas de uma mediação que alterará sua natureza ou antes sua estrutura.” (WORMS, 2010, pg. 51-2) 
38

 “(...) para Kant o número é resultado de um processo temporal de adição, ou mesmo é esse processo 
temporal, esse ‘esquema’ misterioso pelo qual nós fazemos de cada objeto uma quantidade e uma 
totalidade” (WORMS, 2010, pg. 49). 
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percepção da pura duração. É necessário “deixar-se viver” para captá-la, ou seja, “para 

atingir a duração, longe de remontar a um ato original de nosso conhecimento, como a 

representação do espaço, trata-se, ao contrário, de suspender todo ato de conhecimento 

desse gênero” (WORMS, 2010, pg. 53). 

Se até aqui, no Ensaio, espaço e tempo espacializado aparecem como meras 

estruturas formais e pontos de vista do sujeito cognoscente
39

, na segunda grande obra de 

Bergson, Matéria e memória, essas estruturas vão ganhando novos contornos e as 

perguntas pela sua origem, gênese e natureza profunda se colocam. Só então, tratar-se-á 

explicitamente de saber se essas duas espécies de multiplicidade opõem dois “tipos de 

ser ou de realidade”, para além de apenas “duas espécies (...) de fundamento cognitivo 

ou subjetivo” (WORMS, 2010, pg. 51). Movimento teórico que se radicalizará no 

terceiro livro do autor. No entanto, por ora, basta notar que, levando unicamente em 

conta o desenvolvimento do Ensaio até este momento da exposição, as duas espécies de 

multiplicidade parecem apontar para duas espécies de realidade. O primeiro passo para 

estabelecer que há, idealmente, uma oposição entre matéria e espírito, é dado: de um 

lado, a abstração do espaço, de outro, a concretude do tempo. Essa oposição entre duas 

formas de existência díspares resolver-se-á, no desdobramento da obra, em dois modos 

de manifestação da realidade condizentes com dois métodos de apreensão da mesma
40

, a 

saber, a representação e a intuição, através da abordagem crítica do problema da 

intensidade dos estados de consciência, que pode ser resumido da seguinte maneira 

Normalmente admite-se que estados de consciência, sensações, sentimentos, 

paixões, esforços, são suscetíveis de crescer ou diminuir, há até os que 

defendem que uma sensação se pode dizer duas, três, quatro vezes mais intensa 

que outra da mesma natureza. (...) os próprios adversários da psicofísica não 

vêm nenhum inconveniente em (...) determinar assim as diferenças de 

quantidade entre os estados puramente internos. (BERGSON, 1988, pg. 11) 

Trata-se da enunciação do clássico e contraditório conceito de “grandeza 

intensiva”, mobilizado por Bergson para se referir à crença muito difundida que consiste 

em considerar e tratar os estados de consciência da mesma maneira com que tratamos os 

objetos materiais dispostos no espaço: por obra de uma espécie de confusão entre as 

                                                           
39 “(...) o objetivo primeiro de sua análise do número e do espaço, antes de explicar sua origem, é 
compreender sua estrutura formal, para lhe opor outra” (WORMS, 2010, pg. 50) 
40

 O aparente dualismo de substâncias se resolverá, na obra, em um espiritualismo de princípio único 
que se desdobra em duas direções opostas de manifestação, sendo estas direções manifestadas para 
nós como duas substâncias distintas, como pretendemos demonstrar adiante. 
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noções de quantidade e de qualidade, de espaço e de tempo, que cabe dissociar, 

atribuímos quantidade à realidade que não parece suscetível de ser mensurável. 

Quando se afirma que um número é maior que outro ou um corpo maior que 

outro, sabemos perfeitamente de que se trata. É que nestes dois casos se trata 

de espaços desiguais, (...) chamando-se maior espaço ao que contém o outro. 

Mas como é que uma sensação mais intensa conterá uma sensação de menor 

intensidade? (...) É fugir da dificuldade distinguir, como habitualmente se faz, 

duas espécies de quantidade, a primeira extensiva e mensurável, a segunda 

intensiva, que não comporta a medida, mas de que, apesar de tudo, se pode 

dizer que é maior ou menor que outra intensidade. Verifica-se assim que há 

algo de comum nestas duas formas de grandeza, já que lhes chamamos 

grandeza tanto a uma como a outra e declaramos serem igualmente 

susceptíveis de crescer e de diminuir. Que pode haver de comum, do ponto de 

vista da grandeza, entre o extensivo e o intensivo, entre o extenso e o 

inextenso? (...) E não há então contradição em falar de quantidade inextensiva? 

(BERGSON, 1988, pg. 11 e 12) 

Claro, uma vez que estabelecemos em princípio que a qualidade secundária não 

se presta à medida, mas ela é a única coisa que há no interior da consciência, é 

necessário reduzi-la à qualidade primária através de alguma correspondência que esta 

mantenha com aquela
41

. A solução que a psicofísica propôs ao problema foi atribuir à 

maior ou menor intensidade de uma sensação que percebemos em nós a maior ou menor 

influência da causa exterior, essa sim mensurável, que agia como causa da sensação
42

 - 

e nisso seguiu a orientação da física que encoraja a ilusão fundamental do senso 

comum, ali quando as ciências nascentes da psicologia e da biologia tomaram o seu 

método de sucesso por paradigma; “mas então não se explicam as diferenças de 

intensidade que estabelecemos entre os fatos psicológicos profundos, que provém de 

nós e não de uma causa externa” (BERGSON, 1988, pg. 13). Por intermédio da crítica 

                                                           
41 Fazemos referência aqui aos conceitos clássicos de qualidade primária e secundária, bem descritas na 
filosofia de Locke: “A good example of the central role played in Locke's philosophy by the notion of 
body is to be found in his famous distinction between primary and secondary qualities. Although Locke 
was not the only, or the first, philosopher to argue for the distinction, his treatment of it was, and 
remains, the most well known and philosophically influential one.1 Locke inherited this distinction from 
his mentor in corpuscularianism, the chemist Robert Boyle. For Locke and Boyle, the primary qualities 
are solidity, extension (the property of having spatial dimension), figure (shape), motion-or-rest (or 
mobility), number, situation, bulk, texture, and motion of parts; among the secondary qualities are 
colors, sounds, tastes, smells, and heat and cold.” (CHAPPELL, 1994, pg. 60) 
42 “Talvez a dificuldade do problema derive do facto de darmos o mesmo nome e representarmos da 
mesma maneira intensidades de natureza muito diferente, a intensidade de um sentimento, por 
exemplo, e a de uma sensação ou um esforço. O esforço é acompanhado de uma sensação muscular e 
as próprias sensações ligam-se a certas condições físicas que verossimilmente entram para algo na 
apreciação da sua intensidade; são fenômenos que ocorrem à superfície da consciência, e que se 
associam sempre (...) à percepção de um movimento ou de um objeto exterior. Mas certos estados de 
alma parecem-nos, com ou sem razão, bastarem-se a si próprios: como as alegrias e as tristezas 
profundas, as paixões reflectidas, as emoções estéticas. A intensidade pura deve definir-se mais 
facilmente nestes casos simples, em que não parece intervir nenhum elemento extensivo.” (BERGSON, 
1988, pg. 15) 
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desse conceito de “grandeza intensiva” é que Bergson poderá descrever o 

funcionamento efetivo da consciência em dois níveis distintos, por assim dizer, o 

“superficial” e o “profundo”, e encontrar a duração verdadeira, definitivamente separada 

do espaço, nos fenômenos profundos da consciência, nos quais as mudanças dos estados 

de consciência já não podem ser claramente identificadas com qualquer objeto 

percebido como exterior a ela. O nível profundo da consciência é o lugar da pura 

heterogeneidade e da mudança qualitativa; o lugar do tempo mais depurado em nós. 

Cabe explicitarmos mais detalhadamente a distinção bergsonista entre o “superficial” e 

o “profundo” nos fatos de consciência, distinção que nos é importante visto que se 

desdobrará, no decorrer da obra de Bergson, naquelas outras entre o “social” e o “vital” 

e entre o “fechado” e o “aberto”, tão caras à sua filosofia moral, sendo o superficial o 

espaço da repetição na nossa personalidade e no qual encontramos os nossos hábitos - 

que são por definição a restrição da liberdade, uma vez formados - e as nossas paixões 

utilitárias. 

 

2 - O superficial e o profundo como níveis de consciência 

Em várias aulas dos Cursos de Psicologia e Metafísica ministradas por Bergson 

entre 1887 e 1889, em momento quase contemporâneo à publicação do Ensaio, o 

interesse de que tratávamos em distinguir o objeto da psicologia do objeto da fisiologia 

já aparece em destaque, havendo mesmo a insistência na diferença entre a “sensação” e 

o “sentimento” e como que os prolegômenos de sua obra posterior, já apontando as 

direções pelas quais seu pensamento enveredaria (Cf. BERGSON, 2014, pg. 3-43). 

Resumindo as diferenças apontadas entre estes dois âmbitos da experiência, diremos 

que há,  

duas espécies de multiplicidade. Quando falamos de objectos materiais, 

aludimos à possibilidade de os ver e tocar; localizamo-los no espaço. (...) Já 

não acontece o mesmo se consideramos os estados puramente afectivos da 

alma (...) porque os termos não são dados do espaço, não os podemos contar, a 

não ser por qualquer processo de figuração simbólica. É verdade que este modo 

de representação parece completamente indicado quando se trata de sensações, 

cuja causa está evidentemente situada no espaço. Assim, quando ouço um 

ruído de passos na rua, vejo confusamente a pessoa que anda; cada um dos 

sons sucessivos localiza-se então num ponto do espaço em que o peão poderia 

pôr o pé; conto as minhas sensações no próprio espaço em que suas causas 

tangíveis se alinham. (BERGSON, 1988, pg. 63-4) 
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 Esta distinção entre duas espécies de multiplicidade, à qual fazemos alusão, será 

crucial para nós, adiante, quando a aprofundaremos para abordarmos o problema da 

liberdade e a solução que Bergson apresenta para ele no Ensaio. Por ora, enfatizemos o 

que há de principal nessa distinção que nos permite diferenciar o tempo real do espaço a 

que se o tem confundido, nos entregando os “critérios conceituais de sua distinção ou de 

sua oposição” (WORMS, 2010, pg. 55), a saber, o caráter mesmo de contradição que 

existe entre as duas espécies de multiplicidade, sendo uma irredutível à outra. O 

múltiplo da primeira ordem está, pelo menos à primeira vista, imóvel, parado. O 

múltiplo de segundo tipo tem por modelo os nossos sentimentos, que são diferentes das 

nossas sensações e afecções (Cf. BERGSON, 2014, pg. 43-81), e mudam impulsionados 

do interior, pela ação própria do tempo. 

O sentimento é da ordem do profundo, se passando no âmbito não homogêneo 

de nossa consciência, em que a sucessão de estados os torna contínuos e penetrados um 

nos outros, indistinguíveis, cambiando sem qualquer correlação aparente a causas 

externas, já que “a exterioridade é a característica própria das coisas que ocupam 

espaço, enquanto os factos de consciência não são essencialmente exteriores uns aos 

outros” (BERGSON, 1988, pg. 72). É essa propriamente a peculiaridade da duração 

totalmente pura, “a forma que a sucessão de nossos estados de consciência adquire 

quando o nosso eu se deixa viver, quando não estabelece uma separação entre o estado 

presente e os anteriores” (BERGSON, 1988, PG. 72), quando se abstém de os contar e, 

portanto, de os distinguir nitidamente, localizando com essa distinção uma causa 

anterior também ela bem definida. Só aqui, na duração interior depurada, nos 

fenômenos profundos da consciência, entrevemos a intensidade pura dos nossos estados 

de consciência, que é de ordem temporal, e se presta a uma espécie de multiplicidade 

indistinta que é como o acúmulo do passado, enrolando-se continuamente sobre o 

presente, e produzindo a sensação de uma grandeza, o “peso” dos sentimentos. “Peso”, 

assim entre aspas mesmo, porque - enfatizará Bergson - a sensação de uma grandeza é 

radicalmente diferente da grandeza de uma sensação. O primeiro fenômeno se explica 

pelo tipo qualitativo de multiplicidade, que vínhamos discutindo. Já o segundo, não 

passa de uma ilusão advinda da confusão entre o tempo e o espaço, a intromissão sub-

reptícia da quantificação no âmbito da qualidade: sensações não podem ser mensuradas 

como o espaço! Um sentimento que pudéssemos reconhecer e dizer mais intenso que 

um outro qualquer, portanto, apareceria deste ponto de vista como “uma certa qualidade 
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ou matiz de que se reveste uma quantidade mais ou menos considerável de estados 

psíquicos ou, se preferirmos, ao maior ou menor número de estados simples que 

penetram a emoção fundamental” (BERGSON, 1988, pg. 15), com a observação 

importante de que essa quantidade é quantidade só por analogia, uma vez que não se 

pode distinguir e mesmo contar os estados múltiplos que se colorem, mas ainda há a 

sensação vaga de que são vários. A intensidade aparece então como intuição confusa de 

uma multiplicidade - não fosse a palavra “multiplicidade” já uma tentativa de definir a 

intensidade pura e, por isso mesmo, isolá-la do todo contínuo que forma - e não como 

uma grandeza quantitativa maior de um mesmo fenômeno homogêneo, como faz supor 

a ideia de “grandeza intensiva”. Há mudança de qualidade, da natureza mesma dos 

sentimentos quando eles se interpenetram ou se espalham em vários estados de 

consciência, produzindo uma nova coloração geral na consciência, assim como as cores 

misturadas na paleta do artista se transformam em outras, mesmo quando nossa ciência 

as reduz todas a comprimentos de ondas redutíveis umas às outras e que podem ser 

compostas segundo o modelo da adição de partes homogêneas, preservando a mesma 

qualidade geral de “onda” e modificando-lhe apenas o “tamanho”. Pelo contrário, na 

nossa experiência das cores, cada tonalidade percebida é uma qualidade completa, 

percebida como um objeto distinto, e que não se pode medir ou comparar com as 

demais, irredutíveis que são à quantidade, sendo sempre experimentadas por nós como 

qualidade pura
43

. Escreve Bergson no início do Ensaio: 

Quanto mais se desce nas profundidades da consciência, menos se tem o direito 

de tratar os factos psicológicos como coisas que se justapõem. Quando se diz 

que um objecto ocupa um grande espaço na alma, ou até que a ocupa 

totalmente, apenas se deve entender com isso que a sua imagem modificou o 

                                                           
43 Aqui cabe um comentário das aulas primárias de matemática, que puxo pela memória antiga: quando 
a professora fazia aos pequenos a pergunta ingênua “quanto é a soma de uma laranja com uma 
banana?”, ao que ninguém sabia o que responder, senão com um balbucio geral e hesitante, “uma 
laranja e uma banana”, ou ainda “uma salada de frutas”. A operação perde o caráter misterioso quando 
aprendemos a reduzir a experiência qualitativa e concreta da “banana” e da “laranja” que temos ao 
conceito abstrato de “fruta”, ou de “unidade”. Então uma banana e uma laranja compõem finalmente, 
aos olhos da criança, duas frutas ou duas unidades gerais e genéricas. Só podemos proceder às 
operações da matemática quando trabalhamos com abstrações - quando subtraímos dos objetos reais 
tudo o que os faz aparecer como objetos para nós, tudo o que faz deles os objetos particulares que são 
e os distinguem uns dos outros na nossa experiência com eles, a saber, suas qualidades (ou qualidades 
secundárias, no jargão de Galileu). Ora, é essa mesma operação que impomos aos fatos de consciência, 
na seara aberta pela psicofísica, e aqui tudo se anuvia uma vez que se as bananas e laranjas podem ser 
reduzidas às “qualidades primárias” e materiais de Galileu, dado que são objetos dispostos no espaço, 
as experiências psicológicas como “o sabor de uma banana” ou “o sabor de uma laranja” não o podem: 
são experienciadas como qualidades puras por nós, sem corporeidade enquanto experiências 
psicológicas. Como, então, sobreviver ao ultimato do amante e responder à pergunta fatal “o quanto 
você me ama”? 
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matiz de mil percepções ou recordações, e que neste sentido os penetra, apesar 

de não se deixar ver. Mas esta representação completamente dinâmica repugna 

à consciência reflexa, porque gosta das distinções bem demarcadas, que sem 

dificuldade se exprimem em palavras, e das coisas com contornos bem 

definidos, como as percepcionadas no espaço. Irá supor, portanto, que 

permanecendo idêntico tudo o mais, um certo desejo passou por grandezas 

sucessivas: como se pudéssemos ainda falar de grandeza onde não existe nem 

multiplicidade nem espaço! (...) É mais uma mudança de qualidade do que de 

grandeza. (BERGSON, 1988, pg. 16) 

No processo de sucessão de estados interiores profundos há mudança de 

qualidade a todo momento
44

, e a intensidade é identificada na mudança específica de 

qualidade observada quando uma emoção específica dilui-se nos demais estados de 

consciência e lhes confere a sua tonalidade, provocando uma modificação qualitativa do 

todo, e não quantitativa. A duração pura que apreendemos em nós, portanto, é feita de 

“uma multiplicidade indiferenciada ou qualitativa [de estados de consciência], sem 

qualquer semelhança com o número” (BERGSON, 1988, pg. 75). 

Tomemos o sentimento de alegria, por exemplo, em seus várias matizes de 

intensidade e no qual não intervém nenhum sintoma físico: 

Há várias formas características de alegria puramente interior, tantas quantas as 

etapas sucessivas que correspondem a modificações qualitativas da massa de 

nossos estados psicológicos. Mas o número de estados que cada uma dessas 

modificações atinge é mais ou menos considerável, e embora não os contemos 

explicitamente, sabemos bem se a nossa alegria penetra todas as nossas 

impressões do dia, por exemplo, ou se algumas ficam de fora. Estabelecemos 

assim pontos de divisão no intervalo que separa duas formas sucessivas da 

alegria, e este caminhar gradual de uma para outra faz que nos surjam, por sua 

vez, como as intensidades de um só e mesmo sentimento, que mudasse de 

grandeza. (BERGSON, 1988, pg. 17) 

É justamente a partir dessa forma completamente intensiva e não extensa de 

determinar pontos de demarcação ou níveis de sentimentos, que nos permite - ainda que 

confusamente - os distinguir uns dos outros, que cedemos à tentação natural de 

quantificarmos os sentimentos e reduzirmos, deste modo, o tempo e a sua dinâmica 

própria de acumulação e coloração ao espaço e a sua fixidez mórbida de justaposição. 

Mas é preciso reconhecer que existem, como diz Bergson no Ensaio, “duas realidades 

de ordem diferente, uma heterogênea, a das qualidades sensíveis, a outra homogênea, 

que é o espaço. Esta última, claramente concebida pela inteligência humana, permite-

nos até efectuar distinções nítidas, contar, abstrair e (...) também falar” (BERGSON, 

1988, pg. 71). Esta passagem aponta para a realidade irreal do espaço, que existe para 
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 “para Bergson, a duração não era simplesmente o indivisível ou o não-mensurável, mas sobretudo o 
que só se divide mudando de natureza, o que só se deixa medir variando de princípio métrico a cada 
estágio de divisão” (DELEUZE, 1999, pg. 29). 
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nós, e não em si mesmo, como já vimos antes, sendo similar à abstração de qualidades 

secundárias do todo de nossa experiência, a que nos referíamos. Desvenda-se o caráter 

natural da matemática para o espírito humano, que tem assombrado os homens desde a 

antiguidade e determinou o progresso da nossa ciência. Notemos uma vez mais que 

quando a ciência considera o tempo, não é do tempo vivido pela consciência que fala, 

por óbvio, mas do tempo espacializado (ou tempo homogêneo). Uma espécie de mistura 

ou intromissão do espaço no tempo verdadeiro, intromissão essa essencial para o nosso 

sucesso na empreitada de controle da natureza (para a definição exata do termo Cf. 

BERGSON, 1988, PG. 78 e DELEUZE, 1999, pg. 27). Com efeito, à ciência interessa 

considerar, num trajeto de um móvel, sobretudo o espaço percorrido e as posições 

simultâneas por que se passa ou poderia passar um móvel que, por suposto, não mudaria 

e permaneceria o mesmo durante o percurso da trajetória. 

O que demonstra bem que o intervalo da própria duração não conta nada, sob o 

ponto de vista da ciência, é que, se todos os movimentos do universo se 

produzissem duas ou três vezes mais depressa, não haveria nada a modificar 

nem nas suas fórmulas, nem nos números nelas introduzidos. A consciência 

teria uma impressão indefinível e de algum modo qualitativa da mudança, mas 

não apareceria fora dela, porque também ainda se produziria o mesmo número 

de simultaneidades no espaço. (...) Quando o astrônomo prediz um eclipse, por 

exemplo, se entrega precisamente a uma operação como esta: reduz 

infinitamente os intervalos da duração, que não contam para a ciência, e 

percepciona assim num tempo muito curto - alguns segundos, no máximo - 

uma sucessão de simultaneidades que ocupará vários séculos para a 

consciência concreta, obrigada a viver os seus intervalos. (BERGSON, 1988, 

pg. 82-3) 

Se há algo que diferencia o homem do resto do reino animal é justamente a 

capacidade de fazer planejamentos e a pretensão de controlar o futuro, adiantando-se em 

relação a ele. Tal antecipação e controle são, entretanto, ideais e adquirem o aspecto da 

realidade justamente porque funcionam sobre metade da Natureza, a saber, o mundo 

inorgânico e inorganizado da matéria: quem prevê um fenômeno material futuro na 

verdade vê, no presente, um padrão regular que, tudo indica, não se modificará. A 

consciência, entretanto, objeto de estudo da psicologia e que se caracteriza justamente 

pela duração em incessante mudança, não apresenta a mesma estabilidade dos objetos 

clássicos da física, da química e da astronomia. Lemos na primeira Introdução de O 

Pensamento e o movente: “O tempo poderia acelerar enormemente, e mesmo 

infinitamente, nada teria mudado para o matemático, para o físico, para o astrônomo. 

Profunda, entretanto, seria a diferença do ponto de vista da consciência” (BERGSON, 

2006, pg. 5). A aceleração do tempo operada pela ciência é bastante natural, uma vez 



40 
 

que, em ordem de prever os fenômenos, sua prática “extrai e retém do mundo material 

aquilo que é suscetível de repetir-se e de ser calculado, por conseguinte aquilo que não 

dura. Assim, a perspectiva científica não faz mais do que insistir na direção do senso 

comum, que é um começo de ciência” (BERGSON, 2006, pg. 5). São assim 

desconsiderados os intervalos entre os dois pontos, em prol dos pontos de partida e de 

chegada, únicos que lhe interessam, sendo legítimo que o faça uma vez que se supõe a 

permanência do objeto tal qual está ao longo deste trajeto. Mas aquilo que dura e 

progride no tempo operando criações sucessivas não conhece repetição, como a nossa 

vida psicológica: entre um ponto inicial de uma determinada duração psicológica, eleito 

para representar o “ponto de partida” de uma trajetória de um móvel no espaço (com a 

diferença crucial de que se no espaço os móveis parecem estar em repouso antes de 

começarem a se mover, na consciência tudo é fluxo e nenhum estado está em repouso), 

e um “ponto final” também eleito, há variações do estado de consciência que se observa, 

não permanecendo “o mesmo” como se supõe que o móvel material permaneça. O 

âmbito do que dura apresentará a imprecisão e a imprevisibilidade na exata medida da 

liberdade humana e da criação perpétua da natureza, portanto. Voltaremos a esse caráter 

criador de novidade. 

Ocorre que a inteligência humana, seja ela pré-científica ou científica, procede 

pelo mecanismo que Bergson mais tardiamente, chamará “cinematográfico”
45

, operando 

uma “lógica da retrospecção”, representacionista e associacionista, apropriada ao que é 

estático. Materialista e mecanicista, portanto, transfere ao âmbito da qualidade o mesmo 

modo de proceder que descrevemos acima aplicado ao âmbito espacial: um sentimento 

como o “amor” será abstraído das suas condições efetivas e do seu contexto real, 

perderá a sua coloração que o faz ser sentido assim como nós o sentimos em 

determinado momento da vida, para poder ser tratado exatamente como o móvel no 

espaço: sempre o mesmo, atravessando uma trajetória sem mudar em qualidade, no 

máximo aumentando de tamanho ou de peso, variando a sua quantidade pela adição de 

outras tantas unidades genéricas de sentimento petrificado e imaginado como 

homogêneo com a ajuda da linguagem: está armado o esquema que permite pensar uma 

causalidade da variação dos estados de consciência.  Lógica explicitada por Bergson já 

na primeira introdução do capítulo 1 de O pensamento e o movente, na qual lemos: 

                                                           
45 Cf. GOUHIER, 1989, pg. 29. 
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as coisas e os acontecimentos produzem-se em momentos determinados; o 

juízo que constata a aparição da coisa ou do acontecimento só pode vir após 

eles; tem, portanto, sua data. Mas essa data apaga-se de imediato, em virtude 

do princípio, arraigado em nossa inteligência, de que toda verdade é eterna. Se 

o juízo é pretensamente verdadeiro, deve, ao que nos parece, tê-lo sido sempre. 

Por mais que não estivesse ainda formulado, punha-se a si próprio de direito, 

antes de ser posto de fato. A toda afirmação verdadeira atribuímos assim um 

efeito retroativo; ou antes, imprimimo-lhe um movimento retrógrado (...) Pelo 

simples fato de se realizar, a realidade projeta atrás de si sua sombra no 

passado indefinidamente distante; parece assim ter preexistido, na forma de 

possível, à sua própria realização. De onde um erro que vicia toda nossa 

concepção de passado; de onde nossa pretensão de antecipar em qualquer 

circunstância o porvir. (BERGSON, 2006, pg. 16 e 17) 

 A crítica ao tempo espacializado é a mesma crítica à confusão ou à imprecisão 

conceitual no trato das realidades distintas - e mesmo contrárias - de tempo e espaço. 

Segundo nosso autor, “ao longo de toda a história da filosofia, tempo e espaço são 

colocados no mesmo plano e tratados como coisas do mesmo gênero. Estuda-se então o 

espaço, determina-se sua natureza e função, e depois se transportam para o tempo as 

conclusões obtidas” (BERGSON, 2006, pg. 7). As “linhas do tempo”, tão populares no 

ensino de qualquer processo histórico, sistematizam no espaço a série definida de 

eventos que teriam produzido os posteriores, funcionando como causa antecedente. 

Bergson se propõe, uma vez distinguidos os termos, a investigar o tempo nele mesmo, 

essa duração verdadeira que não se confunde com o espaço e que foge à ciência, ainda 

quando esta pretende referir-se à ela sob a rubrica genérica do tempo “t”,uma vez que o 

elimina quando procede aos seus cálculos abstratos, operando em verdade com o tempo 

espacializado sem o saber, com a trajetória do móvel no espaço. Em nossa experiência 

concreta,contudo,sentimos e vivemos este tempo real de maneira passiva, sendo o 

escoar do tempo isso mesmo que nos faz esperar que algo ocorra: o “tempo t” nós nunca 

experimentamos. Contudo, sabemos o que é “uma hora” ou, mais ainda, “uma hora de 

espera em uma fila”, interminável, e “uma hora passada com a pessoa amada”, que voa. 

A vida psicológica é perpassada de esperas, e é como uma espera que se prolonga a si 

mesma que a duração verdadeira apareceria para uma consciência atenta que 

pretendesse “apenas vê-la, sem medi-la, que a apreenderia sem detê-la, que por fim se 

tomaria a si mesma como objeto e que, espectadora e atriz, espontânea e refletida, 

reaproximasse, até fazer com que coincidam, a atenção que se fixa e o tempo que foge” 

(BERGSON, 2006, pg. 6). 

Com essa perspectiva, Bergson avança pelo estudo da vida interior, em seu 

primeiro livro, logo tecendo sua crítica ao associacionismo, concepção do espírito 
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comum à maioria dos psicólogos e filósofos da época, inclusive Spencer, e que seria “o 

efeito de uma recomposição artificial da vida consciente” (BERGSON, 2006, pg. 6), 

Perspectiva diametralmente oposta à aproximação imediata e despida dos preconceitos 

espaciais que procurava o filósofo, à qual chamará, posteriormente, intuição. 

Preconceitos esses que cumprem uma função prática importante, como dizíamos: ao 

escamotearem os efeitos do tempo, criador de instabilidades, preparam e tornam a nossa 

ação no mundo possível. Se a ciência tem razões para desviar o olhar do tempo real, à 

metafísica, pelo contrário, cabe justamente o estudo desta realidade em si mesma. 

Atingi-la, contudo, mostrar-se-á tarefa difícil uma vez que entre nós e elas se interpõem 

mediações, naturalmente
46

, por força da natureza de nosso aparelho cognoscente, e é 

preciso tentar afastá-las, como quem tenta inverter a própria direção da natureza, para 

realizar esta comunhão ou coincidência entre “a atenção que se fixa e o tempo que 

foge”, de que nos fala Bergson.  

Para pavimentar o nosso caminho, que neste capítulo, lembremos, consiste em 

delinear a primeira forma que o tempo adquire para a humanidade engajada em 

conhecer-lhe, a saber, o tempo espacializado, fruto da percepção natural da inteligência 

que só nos dá o tempo confundido com o espaço, abordaremos mais detidamente a 

espacialidade da inteligência humana (ou percepção geométrica), começando por expor 

o modo privilegiado de mediação que ela nos oferece, e que separa a nossa percepção 

das coisas das coisas elas mesmas, se interpondo entre nós e elas quando pretendemos 

conhecê-las: trata-se, naturalmente, da linguagem. O nosso conhecimento é lógico, 

desde o princípio; é logos, discurso adequado sobre o real, e conhecer algo, para Platão, 

era o equivalente a saber definir este algo. Bergson aborda o problema da linguagem já 

no Ensaio, uma vez que a filosofia clássica até ali se apresentava como dogmática: 

embrenhada em discursos, fazia da palavra, a exemplo dos gregos antigos, o principal 

instrumento de trabalho e de acesso à realidade, dispondo raciocínios lógicos como se 

dispõe equações na matemática, deduzindo e induzindo a partir de proposições como 

quem faz contas. A esse método da filosofia clássica devemos contrapor o empirismo 

radical bergsonista, que procede por intuição, mais que por análise, no trabalho do 

conhecimento próprio à filosofia. 

 

                                                           
46 Este assunto será tratado em detalhes sobretudo no nosso próximo capítulo. 
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3 - O imediato e a mediação: Bergson contra Zenão 

O metafísico
47

, como o psicólogo e o biólogo, interessados em captar a realidade 

absoluta do objeto de sua ciência, para ver sua empresa bem sucedida, deve tomar 

extremo cuidado com a transposição insuspeitada de preconceitos de um campo do 

conhecimento, espacial e imóvel, adequado à matéria inerte, ao outro, o do movente e 

mutável, provido de multiplicidade qualitativa
48

 e só apreendido pela coincidência da 

atenção com o movimento. Sendo o conceito um ponto de vista, entre vários possíveis, 

sobre uma coisa real (Cf. DELEUZE, 1999, pg. 34), a dialética que pretende analisar 

um objeto a partir de conceitos prontos o perde, trocando-o pelo ponto de vista, tanto 

mais quanto os diferentes pontos de vista diferem não só em grau e posição no espaço, 

mas também em natureza, fixando diferentes etapas de desenvolvimentos. Delineia-se o 

problema da linguagem, como Bergson o explicita já na abertura da primeira introdução 

de O pensamento e o movente: 

a teoria do espaço e do tempo espelham-se. Para passar de uma para a outra, 

bastou mudar uma palavra: substituiu-se „justaposição‟ por „sucessão‟ (...) a 

duração exprime-se sempre em extensão. Os termos que designam o tempo são 

tomados de empréstimo à língua do espaço. Quando evocamos o tempo, é o 

espaço que responde ao nosso chamado. A metafísica precisou conformar-se 

aos hábitos da linguagem, os quais se regem eles próprios pelos do senso 

comum. (BERGSON, 2006, pg. 7) 

Tais hábitos, sustentados na linguagem que, no mais das vezes, nos oferece 

significantes estáveis para significados também estáveis, conformam um mecanismo 

cinematográfico
49

 que nos prepara para a ação. Analogamente, o ato de nomear funda 

artificialmente estados fixos a partir de coisas realmente mutantes. Uma vez que nosso 

interesse se dirigia à efetividade da ação, e não à efetividade do conhecimento, perde-se 

                                                           
47 Sendo a metafísica o objeto próprio e particular da filosofia no registro bergsonista. 
48

 “*para Bergson+ a dialética passa ao largo de um verdadeiro método de divisão, e pode segmentar o 
real tão-somente segundo articulações totalmente formais ou verbais” (DELEUZE, 1999, pg. 35). 
49 “Trata-se do movimento? A inteligência só guarda dele uma série de posições: um ponto atingido de 
início, depois um outro, depois outro ainda. Objeta-se ao entendimento que entre esses dois pontos se 
passa algo? Rapidamente ele intercala novas posições e assim por diante, indefinidamente. Da transição 
ele desvia seu olhar. Se insistimos, arranja-se de modo que a mobilidade, repelida para intervalos cada 
vez mais estreitos à medida que aumenta o número das posições consideradas, recue, se afaste, 
desapareça no infinitamente pequeno. Nada mais natural se a inteligência estiver preparada sobretudo 
para preparar e iluminar nossa ação sobre as coisas. Nossa ação só se exerce comodamente sobre 
pontos fixos; é portanto a fixidez que nossa inteligência procura. Mas os momentos do tempo e as 
posições do móvel não são mais que instantâneos que nosso entendimento toma da continuidade do 
movimento e da duração. Com essas vistas justapostas temos um sucedâneo prático do tempo e do 
movimento que se dobra às exigências da linguagem esperando que se preste às do cálculo; mas temos 
apenas uma recomposição artificial. O tempo e o movimento são outra coisa.” (BERGSON, 2006, pg. 8 e 
9) 
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a mudança real; “o entendimento vem decompô-la em estados sucessivos e distintos, 

supostamente invariáveis (...) [mas] o que é real não são os „estados simples‟, simples 

instantâneos tomados por nós (...) [e sim] a própria mudança” (BERGSON, 2006, pg. 

9). Se é legítimo quando cumpre sua função prática, tal mecanismo distorce o 

pensamento que se propõe a conhecer o real por completo, sem proceder à crítica que 

separe tempo e espaço, confundindo-os. Ainda na introdução de O pensamento e o 

movente encontramos esta mesma ideia expressa: 

Tal é, consciente ou inconscientemente, o pensamento da maior parte dos 

filósofos, em conformidade, aliás, com as exigências do entendimento, com as 

necessidades da linguagem, com o simbolismo da ciência. Nenhum deles 

procurou atributos positivos no tempo. Tratam a sucessão como uma 

coexistência mal sucedida, e a duração como uma privação da eternidade. Daí 

vem que, por mais que façam, não consigam se representar a novidade radical e 

a imprevisibilidade. (BERGSON, 2006, pg. 12) 

Este procedimento nos condena ao kantismo, visto que limita nosso 

conhecimento ao estreito campo da ciência de matriz e modelo matemático, nos 

vedando uma ampla parte da realidade à qual, pretensamente, não teríamos acesso (ao 

menos não a partir do mesmo método das ciências), a saber, a realidade do espírito, de 

ordem temporal. A Filosofia é obrigada a especular sem nunca atingir a certeza nos 

assuntos metafísicos, ao mesmo tempo que deve dividir o conhecimento dos objetos 

dados aos sentidos e à inteligência lógico-discursiva com a ciência. Neste campo a 

filosofia sobra, por assim dizer; é excedente, supérflua, se disputa o mesmo objeto da 

ciência, sem resquício da superioridade característica do domínio e da previsão dos 

fenômenos regulares que aquela promove. 

Como a profissão de filósofo poderia conferir àquele que a exerce a capacidade 

de avançar mais longe do que a ciência na mesma direção que ela? (...) Uma tal 

concepção do papel do filósofo seria injuriosa para a ciência. Mas quão mais 

injuriosa ainda para a filosofia. Não é evidente que, se o cientista se detém em 

determinado ponto no caminho da generalização e da síntese, é que ali termina 

aquilo que a experiência objetiva e o raciocínio seguro nos permitem avançar? 

E, desde então, ao pretendermos ir mais longe na mesma direção, não nos 

colocaríamos sistematicamente no arbitrário ou pelo menos no hipotético? 

(BERGSON, 2006, pg. 141-2) 

Se o tempo nos escapa, o resultado é sempre uma metafísica que não reflete o 

real tal como ele é, mas tão só uma parte dele. A reivindicação do bergsonismo, 

portanto, será pela refundação da metafísica, apostando em um método outro, a saber, o 

intuitivo, a partir do qual tenhamos acesso ao objeto da metafísica, concebido como 

temporal ou, o que é o mesmo, a própria sucessão perpétua da mudança. Isto significa 

uma virada: a metafísica passa a ser imanente, em crítica à concepção transcendente da 
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tradição, e já temos acesso ao seu objeto através de nossa experiência - ou, bem 

entendido, de uma forma sui generis de nossa experiência. Em boa verdade, o kantismo 

teria se limitado à concepção de metafísica e, portanto, de realidade, herdada da 

tradição, sobretudo de viés platônico
50

. O erro comum de ambos é resolvido tão logo se 

capta a mudança e o tempo verdadeiros, através de método adequado: 

Para ir até a intuição não é necessário transportar-se para fora do domínio dos 

sentidos e da consciência. O erro de Kant foi o de acreditar que isso fosse 

necessário. Após ter provado por argumentos decisivos que nunca nenhum 

esforço dialético irá nos introduzir no além e que uma metafísica eficaz seria 

necessariamente uma metafísica intuitiva, acrescentou que essa intuição nos 

falta e que essa metafísica é impossível. Sê-lo-ia, com efeito, caso não 

houvesse outro tempo nem outra mudança além daqueles que Kant percebeu e 

com os quais, aliás, fazemos questão de lidar; pois nossa percepção usual não 

poderia sair do tempo nem apreender algo diferente da mudança. Mas o tempo 

no qual permanecemos naturalmente instalados, a mudança que normalmente 

temos em mira são um tempo e uma mudança que nossos sentidos e nossa 

consciência reduziram a pó para facilitar nossa ação sobre as coisas. 

Desfaçamos o que estes fizeram, reconduzamos nossa percepção às suas 

origens e teremos um conhecimento de um novo gênero sem ter precisado 

recorrer a novas faculdades. (BERGSON, 2006, pg. 147) 

Não se trata, no bergsonismo, de sair do tempo (do tempo real e puro já estaríamos fora, 

tomando-o por espaço no tempo espacializado em que nossa inteligência nos situa), 

senão de mergulhar nele e captá-lo em si mesmo, imediatamente.  

Teria sido Zenão o pai da metafísica tradicional, segundo Bergson, já que “ao 

chamar a atenção para o absurdo daquilo que ele chamava de movimento e de mudança 

(...) levou os filósofos - Platão em primeiro lugar - a procurar a realidade coerente e 

verdadeira naquilo que não muda” (BERGSON, 2006, pg. 162)
51

. Acontece que Zenão 

confundia tempo e espaço, movimento com trajetória
52

, móvel com imobilidade, enfim, 

                                                           
50 “Para Platão e para todos aqueles que assim compreenderam a metafísica, desprender-se da vida e 
converter sua atenção consiste em transportar-se imediatamente para um mundo diferente daquele 
onde vivemos, em suscitar faculdades de percepção outras que os sentidos e a consciência. (...) E é 
justamente porque contestava a existência dessas faculdades transcendentes que Kant acreditou que a 
metafísica fosse impossível. (...) Por que a julgou impossível? Precisamente porque concebeu (...) uma 
visão da realidade “em si” - nos termos (...) em que a conceberam em geral aqueles que recorreram à 
intuição metafísica. (...) Pesaram assim porque imaginaram que nossos sentidos e nossa consciência, tal 
como funcionam na vida de todos os dias, nos faziam apreender diretamente o movimento (...) a 
mudança nas coisas e em nós. Então, como é incontestável que, ao seguirmos os dados habituais de 
nossos sentidos e de nossa consciência, desembocamos em contradições insolúveis na ordem da 
especulação, concluíram a partir daí que a contradição era inerente à própria mudança e que, para 
subtrair-se a essa contradição, cabia sair da esfera da mudança e elevar-se acima do Tempo.” 
(BERGSON, 2006, pg. 160-1) 
51Cf. também GOUHIER, 1989, pg. 32, em comentário sobre a mesma passagem de Bergson. 
52

 Uma explicação contemporânea, extraída de um manual de filosofia na seção de Filosofia da Ciência, 
ainda ilustra a medição do tempo com uma figura espacial, com o seguinte comentário: “A duração de 
qualquer período do processo escolhido pode servir como unidade de tempo. Na figura seguinte, esses 
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não percebendo que a mudança era o real do qual se retia, por abstração inteligente, uma 

fixidez fantasmagórica. Faremos uma incursão pela tematização de Zenão na obra de 

Bergson uma vez que o nosso filósofo elege Zenão como o arquétipo da modalidade de 

pensamento natural que cabe superar, encontrando no grego o paradigma do 

pensamento cinematográfico a que vínhamos nos referindo, e que persistiria em muitos 

modernos, tendo, pelo fio da modernidade, se transferido às ciências biológicas (e 

humanas) da contemporaneidade. Toda tentativa de reter o movimento que o filósofo 

grego inaugura só nos dará a trajetória espacial que ele deixa atrás de si e, sem nos 

darmos conta, trocamos o sucessivo no tempo pelo justaposto no espaço
53

, com 

consequências duradouras para a metafísica clássica: 

Uma vez o trajeto feito, como a trajetória é espaço e o espaço é infinitamente 

divisível, figuramo-nos que o próprio movimento seja indefinidamente 

divisível. E isso nos apraz porque, num movimento, não é a mudança de 

posições que nos interessa, são as próprias posições, aquela que o móvel 

deixou, aquela que assumirá, aquela que ele assumiria caso parasse no meio do 

caminho. (BERGSON, 2006, pg. 165) 

Este mecanismo é bem descrito por Henri Gouhier, em Bergson dans l‟histoire 

de la pensée occidentale intitulado Les sophismes de Zénon dÉlée, através da alegoria 

(ou sofisma) de Aquiles perseguindo a tartaruga. Segundo esta, se imaginarmos  

Aquiles em [um ponto] A e uma tartaruga em B; ambos se movendo em uma 

mesma direção; Aquiles avança e se encontra em B; mas a tartaruga, ela 

mesma, avançou e se encontra em C; quando Aquiles estiver em C, a tartaruga 

estará em D etc. Assim, jamais Aquiles alcança a tartaruga. (GOUHIER, 1989, 

pg. 24, tradução livre) 

Esta ilusão ocorreria como consequência lógica dos pressupostos de Zenão, a 

saber, que “o intervalo que separa dois pontos é infinitamente divisível e, se o 

movimento é composto de partes como aquelas do próprio intervalo, jamais esse 

intervalo será preenchido” (GOUHIER, 1989, pg. 24, tradução livre). Arremata Gouhier 

na sequência: “o móvel deveria passar por um número infinito de pontos, o que significa 

que não chegará jamais [à extremidade final]”. Uma vez dispostos assim os movimentos 

                                                                                                                                                                            
períodos são representados pelas durações a, b, c, d... entre os pontos A, B, C, D... Cada um desses 
segmentos tem a duração de uma unidade. Uma vez especificada a unidade (que é simplesmente a 
duração ou o comprimento de cada período do processo escolhido) a regra aditiva nos dá uma base 
para medir durações de tempo. (...) podemos medir qualquer intervalo de tempo. Simplesmente 
contamos o número de vezes que o período-unidade ocorre enquanto ocorre o evento que queremos 
medir. Esse número representará a duração do evento.” (GILES, 1979, pg. 275) 
53 “a corrida de Aquiles se divide em passos, mas (...) *também+ muda de natureza a cada passo. Bergson 
descobre que, sob o traslado local, há sempre um transporte de natureza outra. E aquilo que, visto de 
fora, aparece como uma parte numérica componente da corrida, é tão-somente, visto de dentro, um 
obstáculo transposto.” (DELEUZE, 1999, pg. 36) 
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no espaço, Zenão imagina poder operar com eles como se opera com números, fechando 

os olhos para a diferença qualitativa, e não meramente quantitativa, entre os 

movimentos da tartaruga e de Aquiles: cada um realiza um ato simples ao se mover, e 

os atos simples só podem ser assim analisados em termos de espaço por uma 

consciência que espacializa o movimento, depois de vê-lo acontecer, e abstrai as suas 

qualidades para ficar unicamente com o espaço ou a trajetória, elemento homogêneo e 

comum a eles. O movimento, contudo, não cessará de fato ali no ponto da trajetória 

mentalmente traçada onde a imaginação de Zenão o queria fazer parar, motivo pelo qual 

todos veremos Aquiles alcançar a tartaruga sem dificuldade. 

Mostra-nos ainda Gouhier como os sofismas de Zenão são mobilizados ao longo 

de toda a obra de Bergson como uma constante, sendo cruciais como compêndio 

ilustrativo de uma modalidade perceptiva que vínhamos descrevendo aqui sob o signo 

espacial. Se a alegoria da tartaruga aparece no Ensaio, em Matéria e memória e em A 

evolução criadora vemos a alegoria da flecha, outra tentativa de Zenão para negar a 

realidade do movimento e da mudança, protagonizar a ilusão de fundo idêntico, a 

confundir o movimento com a trajetória; o tempo com o espaço. E tal confusão, 

acrescenta-se, é natural ao espírito humano, como começa a expor Bergson ainda no 

Ensaio, e continua em Matéria e Memória. Lembra Gouhier o “quanto é difícil de 

exprimir [a duração] evitando os conceitos e os nomes que a projetam no espaço” 

(GOUHIER, 1989, pg. 26, tradução livre). O recurso aos sofismas de Zenão serviu de 

apoio à dissolução desta confusão, permitindo exprimir a duração de forma negativa, 

sendo mobilizados com frequência maior ainda, por Bergson, em uma série de cursos, 

conferências e artigos, como nos mostra Gouhier. Um comentador notara de maneira 

muito propícia que “os argumentos de Zenão mostram, com uma força insuperável, que 

se pretendemos curvar a realidade à lógica, consideramos de maneira errônea a 

multiplicidade e a mudança como acidentes ou ilusões” (apud GOUHIER, 1989, pg. 

26). O erro a corrigir, portanto, é um erro perceptivo, uma ilusão da percepção, “uma 

certa forma de ver o mundo” (GOUHIER, 1989, pg. 29, tradução livre), a dos antigos
54

 

- que, segundo Bergson, persistiria em ato nos modernos
55

, “como um imperativo do 

                                                           
54 “Zenão é, assim, a figura de proa do Ocidente greco-latino na História da Filosofia Ocidental de 
Bergson” (GOUHIER, 1989, pg. 31, tradução livre) 
55 “os sofismas da Escola de Eléia significam uma espécie de pecado original que pesa à totalidade da 
História da Filosofia, antiga e moderna, isto é, Bergson precisaria, a Filosofia Ocidental” (GOUHIER, 1989, 
pg. 32, tradução livre). Tal pecado original sendo “a representação intelectual do movimento e da 
mudança.” (Bergson, apud Gouhier, 1989, pg. 32, tradução livre) 
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senso comum e, ipso facto, da linguagem” (GOUHIER, 1989, pg. 30, tradução livre). 

Em um movimento, o que importa a ambos, senso comum e linguagem, é a mudança de 

posição de um (suposto) móvel no espaço, bem como a trajetória mensurável percorrida 

por ele
56

. Afastadas as mediações da inteligência, afastadas as representações do 

movimento com vistas a finalidades práticas, teríamos a percepção do movimento nele 

mesmo, e não de pontos no espaço. “‟A natureza íntima do movimento, e a motricidade 

que é sua essência‟ são dados imediatos, mas somente à condição de nos colocarmos em 

um novo ponto de vista” (GOUHIER, pg. 1989, pg. 30, tradução livre), e é este ponto 

de vista que Bergson se esforçará por oferecer. 

A filosofia, bem entendida, só “nos liberta de determinadas servidões 

especulativas quando põe o problema do espírito em termos de espírito e não mais de 

matéria, quando, de um modo geral, nos dispensa de empregar os conceitos num 

trabalho para o qual, na maior parte, não foram feitos” (BERGSON, 2006, pg. 54); 

quando, enfim, abre mão de definir para intuir - pelo menos em um primeiro e crucial 

momento metodológico. A filosofia dinâmica, portanto, é aquela que utiliza a 

linguagem e os seus modos consciente da sua limitação, avisada de que não se deve 

trocar o simbolizado pelo símbolo , advertência que anuncia já o empirismo radical do 

filósofo. Para sermos mais precisos ainda, é necessário àquele que quer afastar as 

mediações no ato do conhecimento, não partir em suas investigações das ideias gerais 

tomadas prontas, expressas em palavras, que tem seu sentido formado por uma 

estratificação de hábitos antigos que a cultura preservou. Se tentamos ir com elas às 

coisas, como um pescador vai ao mar munido de redes antigas demais às quais, por 

descuido, ele não procurou os buracos e não os remendou, as coisas e os peixes passarão 

ao largo. Deve-se, pelo contrário, como ensina Bergson na segunda introdução de O 

pensamento e o movente, partir da observação, uma vez que uma  

(...) ideia geral [é] uma representação que agrupa um número indefinido de 

coisas sob um mesmo nome: as palavras, na sua maior parte, corresponderão 

assim a uma ideia geral. Mas a questão importante para o filósofo é saber por 

meio de que operação, por que razão, e sobretudo em virtude de que estrutura 

do real as coisas podem ser assim agrupadas. (BERGSON, 2006, pg. 54) 

 A intuição em Bergson, por uma reviravolta na história da filosofia, aparece 

como muito assemelhada à empiria, e envolve o contato com o seu objeto, que aparece 

                                                           
56 Isto se deve ao fato de que, para o bergsonismo, a linguagem está a serviço da ação, assim como o 
senso comum - ou a inteligência -, como ficará ainda mais claro adiante. 
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como acessível a nós na imanência
57

. É importante observar que, neste momento de 

nosso percurso, definimos “intuição” como essa operação de afastamento dos quadros 

espaciais da inteligência, a um só tempo lógicos e discursivos. Pretendemos abordar a 

intuição e o modo de proceder a este afastamento pormenorizadamente num momento 

posterior desse trabalho. Por ora, queremos enfatizar que a precisão buscada pelo 

filósofo no conhecimento de uma parte desconsiderada da realidade só pode ser 

alcançada mediante um método correto, que ele nos propõe oferecer em sua obra. 

Notemos que essa preocupação metodológica específica recai estritamente sobre o 

filósofo, preocupado com as articulações definidas do real que busca compreender, com 

a coisa em si. Ao homem da vida prática, ao agente, ao homem na maior parte de sua 

vida, portanto, - e mesmo ao cientista, em alguma medida
58

 - tal problema não se 

coloca, uma vez que uma simplificação instrumentalizada da multiplicidade do real 

satisfaz as suas exigências práticas de facilitar a ação, ao fornecer demarcações nítidas o 

suficiente para guiar um corpo no espaço na realização de algum trabalho, por 

minucioso e complexo que seja. Ora, não ocorre um fenômeno de troca da realidade 

mesma pelos conceitos com os quais se a navega, tão logo eles tenham se mostrado 

suficientemente adequados para a realização dos fins práticos para os quais foram 

concebidos, enquanto estes fins permanecerem os mesmos - o que equivale a dizer, 

enquanto tais necessidades humanas persistirem? E não é a dedução e toda operação 

lógica a partir de conceitos a renúncia mesma de voltar às articulações do real para 

intuí-lo em si mesmo, fora de qualquer conceito, na operação originária mesma que 

engendra tais conceitos, pela primeira vez? 

Queríamos sobretudo protestar uma vez mais contra a substituição das coisas 

pelos conceitos e contra aquilo que poderíamos chamar de socialização da 

                                                           
57“Atenhamo-nos aos fatos. O Tempo é imediatamente dado. Isso nos basta e, na espera de que nos 
demonstrem sua inexistência ou sua perversidade, simplesmente constataremos que há jorro efetivo de 
novidade imprevisível” (BERGSON, 2006, pg. 120).  
58 “Junto com todos os postulados da Física teórica as regras operacionais dão definições parciais, ou 
melhor, interpretações parciais de conceitos quantitativos. Sabemos que essas interpretações não são 
definitivas ou definições completas, pois a Física as reforça constantemente por novas leis e novas 
regras operacionais. Uma vez que conceitos quantitativos não são dados da natureza, mas resultado de 
nossa prática de aplicar números aos fenômenos naturais, é legítimo perguntar por que os introduzimos. 
A quantificação leva, antes de tudo, à formulação de um vocabulário mais eficiente. Por exemplo, o 
conceito de ‘temperatura’, que correlaciona os estados de um corpo com números, elimina a 
necessidade de recorrer a um vocabulário muito vasto e sujeito a todos os matizes de subjetivismo, com 
suas variações às vezes imprevisíveis. Mais importante, porém, é que os conceitos quantitativos nos 
permitem formular leis quantitativas explicativas dos fenômenos e permitem a previsão de novos 
fenômenos ou estados de fenômenos” (GILES, 1979, pg. 277). Numa palavra, aumentam o nosso 
controle sobre a natureza e a nossa capacidade de agir no mundo com eficácia, o que equivale a dizer 
que a ciência é sobretudo meio, instrumento, ferramenta de resolução de problemas da vida prática. 
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verdade. Esta se impunha nas sociedades primitivas. Ela é natural ao espírito 

humano, uma vez que o espírito humano não está destinado á ciência pura, 

menos ainda à filosofia. Mas cabe preservar essa socialização para as verdades 

de ordem prática, para as quais foi feita. Nada tem a ver com o domínio do 

conhecimento puro, ciência ou filosofia (...) Estender logicamente uma 

conclusão, aplicá-la a outros objetos sem ter realmente alargado o círculo de 

nossas investigações é uma inclinação natural do espírito humano, mas à qual 

não devemos ceder nunca. (BERGSON, 2006, pg. 99 e 101)  

Alguns fatos, como os exteriores e regulares que predominam na matéria bruta, 

objeto da ciência, são particularmente aderentes às definições permanentes ou duráveis, 

uma vez que regulares; outros, pelo contrário, especialmente os da vida e da 

consciência, não. Para os últimos, uma nova linguagem baseada em novos conceitos, 

dinâmicos, faz-se necessária, 

o que significa que ciência e metafísica diferirão de objeto e de método, mas 

comungarão na experiência. Ambas terão afastado o conhecimento vago que 

está armazenado nos conceitos usuais e é transmitido pelas palavras. O que 

pedíamos nós, em suma, para a metafísica, a não ser aquilo que já havia sido 

obtido para a ciência? Por muito tempo a estrada esteve barrada para a ciência 

positiva pela pretensão de reconstruir a realidade com os conceitos depositados 

na linguagem (BERGSON, 2006, pg. 47) 

No Ensaio Bergson constata o aparente mistério da nossa personalidade, feita de 

uma paradoxal multiplicidade durável, afinal, nós nos percebemos o mesmo apesar da 

mudança permanente que também percebemos em nós, e se nos apresentarem uma foto 

nossa muito antiga, nos reconheceremos como a “mesma” pessoa, apesar de as 

mudanças do tempo terem afastado definitivamente aquela imagem da atual que temos e 

qualquer pessoa que não nos tenha conhecido então teria dificuldade em descobrir que 

éramos nós - se é que o poderiam. A nossa duração interior, entendida como a 

capacidade que temos de reter o passado que passa o compondo a um presente cada vez 

mais espesso, para usar a já clássica metáfora da bola de neve
59

 que ao descer a colina 

rolando ganha em massa, duração propriamente psicológica, é também duração 

biológica, na medida em que ocorre o mesmo com o nosso corpo, transmutando em 

fases da infância à velhice. Graças ao nosso caráter temporal somos capazes de 

definirmos a nós mesmos como um eu individual durável, não obstante percebamos 

também a todo momento, imediatamente, como a obviedade mais absoluta, que 

mudamos a todo instante, sendo a consciência que temos do transcorrer de nosso 

próprio tempo de vida o campo próprio da intuição da duração verdadeira, que se 

apresenta como mudança contínua: eis o próprio ser do tempo, “parte” constituinte da 

realidade indivisa - pelo menos da nossa própria composição, nos limites do Ensaio. 

                                                           
59 Cf. BERGSON, 1979, pg. 14. 
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Estava, de todo modo, aberta a porta de contato com um absoluto que, contrariando a 

concepção clássica de Ser como imóvel e imutável, muda em natureza conforme avança 

em sua trajetória de enriquecimento: o Tempo, o espírito, um motor de desenvolvimento 

autopoiético. Ficaria para a obra posterior de Bergson, Matéria e Memória, decidir 

sobre a sua eternidade ou o seu caráter incriado, outro atributo do Ser. Ouçamos o autor, 

ao fim de O possível e o real, um dos ensaios de O pensamento e o movente: 

Mas a verdade é que a filosofia nunca admitiu francamente essa criação 

contínua de imprevisível novidade. Os antigos já a repugnavam, pelo fato de 

que, mais ou menos platônicos, se figuravam que o Ser era dado de uma vez 

por todas, completo e perfeito, no imutável sistema das Idéias: o mundo que se 

desenrola diante de nossos olhos, portanto, nada lhe podia acrescentar; pelo 

contrário, era apenas diminuição ou degradação (...) seria o Tempo que teria 

estragado tudo. Os modernos (...) não tratam mais o Tempo como um intruso, 

perturbador da eternidade; mas de bom grado o reduziriam a uma simples 

aparência. O temporal, então, não é mais que a forma confusa do racional. 

(BERGSON, 2006, pg. 120) 

Esta seria, inclusive, a especificidade da própria filosofia, tal como entendida 

por Bergson: captar a duração verdadeira através da porta de acesso que temos, em 

nossa experiência interior
60

, para uma realidade em si mesma, a realidade do espírito
61

.  

A metafísica (...) não vem, após a ciência, considerar o mesmo objeto para dele 

obter um conhecimento mais alto. (...) Ambas versam sobre a própria realidade. 

Mas cada uma delas guarda apenas metade dessa realidade (...) Dêem-lhes, 

pelo contrário, objetos diferentes, a matéria para a ciência e o espírito para a 

metafísica. (BERGSON, 2006, pg. 46-47) 

O movimento e a mudança, uma vez captados, mostrar-se-iam objetos reais (e 

mesmo a própria realidade, tomada em conjunto), e não mera trajetória espacial 

desenhada por um móvel que, ele sim, seria a única realidade, ou o perecer de um 

essencial A para o vir a ser de outra essência B independente. Não mais partiríamos do 

movimento já feito, por assim dizer, para reconstruí-lo apenas com as posições que dele 

abstraímos retrospectivamente, ao deitá-lo em uma trajetória possível e fraturá-lo como 

se fratura um objeto disposto no espaço, juntando a elas uma operação do pensamento 

                                                           
60Há uma realidade exterior e, no entanto, dada imediatamente a nosso espírito. (...) Essa realidade é a 
mobilidade. (...) A consciência que temos de nossa própria pessoa, em seu contínuo escoamento, nos 
introduz no interior de uma realidade que devemos tomar como modelo para nos representarmos as 
outras. Toda realidade é portanto tendência, se conviermos em chamar tendência uma mudança de 
direção em estado nascente. (BERGSON, 2006, pg. 218-9) 
61

“Limitar-me-ei então a dizer, para responder àqueles que veem nessa duração ‘real’ algo de inefável e 
de misterioso, que ela é a coisa mais clara do mundo: a duração real é aquilo que sempre se chamou 
tempo, mas o tempo percebido como indivisível” (BERGSON, 2006, pg. 172). 
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que realize a síntese qualitativa que as faz mais do que meras posições
62

 (sendo a 

consciência que opera a organização das diversas posições em movimento porque se 

lembra das diversas posições sucessivas e as sintetiza em um progresso, lhes conferindo 

uma continuidade artificial). Estaríamos aqui no âmbito das funções de pensamento. 

Deveríamos, pelo contrário, partir do movimento em ato, captá-lo se fazendo, participar 

dessa ação de fazer-se com ele, e então o veríamos não como coisa, mas como processo.  

Já o enunciamos, mas clarifiquemos uma vez mais: a realidade temporal 

inefável, em sua mobilidade original, pode ser acessada, por assim dizer, através da 

observação atenta de nossa própria consciência - o que explica o percurso que o autor 

faz em sua obra da psicologia à metafísica. 

Há pelo menos uma realidade que todos apreendemos por dentro, por intuição 

e não por mera análise. É nossa própria pessoa em seu escoamento através do 

tempo. É nosso eu que dura. Podemos não simpatizar intelectualmente, ou 

antes, espiritualmente, com nenhuma outra coisa. Mas certamente 

simpatizamos com nós mesmos. (...) O que eu encontro, por baixo desses 

cristais bem recortados e desse congelamento superficial [os estados que 

constituem a personalidade, o eu superficial], é uma continuidade de 

escoamento que não é comparável a nada daquilo que vi escoar-se. É uma 

sucessão de estados, cada um dos quais anuncia aquilo que a ele se segue e 

contém aquilo que o precede. (...) Na realidade, nenhum deles começa nem 

acaba, mas prolongam-se todos uns nos outros. (BERGSON, 2006, pg. 188-9)  

Essa continuidade viva e interior “é, se quisermos, o desenrolamento de um rolo, pois 

não há ser vivo que não se sinta chegar pouco a pouco ao fim de sua corda; e viver 

consiste em envelhecer” (BERGSON, 2006, pg. 189). É em nós mesmos, na realidade 

mais íntima e profunda de cada um de nós, que Bergson encontrará primeiro a realidade 

temporal que contrasta radicalmente com aquela espacial, da matéria bruta.  

Ocorre que, ao abordarmos essa duração interna e tentarmos apreendê-la, 

interpõe-se entre nós e ela o mecanismo fixador da inteligência, auxiliado pela memória 

espacial, que disporá o movente sem móvel em uma trajetória imaginária e ressaltarão, 

como pontos reais justapostos em um espaço homogêneo, os momentos sucessivos 

pelos quais passamos sem nos deter. A operação de conhecimento, assim, “será efetuada 

sobre a lembrança congelada da duração, sobre o rastro imóvel que a mobilidade da 

duração deixa atrás de si, e não sobre a própria duração” (BERGSON, 2006, pg. 196). 

                                                           
62

 “*distingue-se] dois elementos no movimento, o espaço percorrido e o acto pelo qual o percorremos, 
as posições sucessivas e a síntese dessas posições. O primeiro destes elementos é uma quantidade 
homogênea; o segundo só tem realidade na nossa consciência” (BERGSON, 1988, pg. 78) 



53 
 

 Só através de uma espécie de redução fenomenológica, ou seja, de um volver ao 

fenômeno puro, tal como ele se daria à consciência que “se deixa viver” sem fixar o 

fluxo do real, sem o concurso das categorias espaciais da inteligência, poderemos 

apreendê-la em si mesma, como um dado imediato da consciência que quase dispensa 

mediações. É isso que o autor nos quer dizer com “um conhecimento interior, absoluto, 

da duração do eu pelo próprio eu é possível” (BERGSON, 2006, pg. 196). Mas 

tentemos definir e encadear essa realidade movente em um conceito que a fixará de uma 

vez por todas e veremos novamente as dificuldades surgirem já que, ao perdermos o 

rastro da realidade mesma para nos enredar em abstrações cada vez mais aéreas, “essa 

unidade movente, cambiante, colorida, viva, pouco se assemelha à unidade abstrata, 

imóvel e vazia que o conceito (...) circunscreve” (BERGSON, 2006, pg. 196).  

O conceito é parente do número, naquilo que abstrai da realidade em si mesma e 

generaliza
63

. Tem também uma realidade meramente pragmática, como ficará 

particularmente claro no próximo item. O caráter de generalidade natural ao conceito 

intensifica-se quando o que se conceitua é uma realidade movente. Remetendo uma vez 

mais à imagem do conceito como essa “roupagem larga demais” para as coisas que 

queremos definir e conhecer, façamos uma breve referência a Claude Bernard. 

Além de Spencer, Bergson admite ter sido Claude Bernard outra fonte de 

inspiração para o seu trabalho radicalmente empírico e afastado das ideias e dos 

conceitos gerais e genéricos. Claude Bernard protagonizou a virada na ciência do século 

XIX e a introdução do rigor matemático no âmbito do movente
64

. Suas pesquisas, 

movidas pelo mesmo desejo de precisão que ora observamos em Bergson, forneceram 

novos ajustes na roupagem das ciências do vivo, ao diferenciar claramente a fisiologia 

da física e da química, à qual muitos materialistas a queriam reduzir, e lhes dando 

conceitos próprios, adequados para a mobilidade dos seus objetos. Afirmava ele que 

“não é fisiologista aquele que não tem o sentido da organização, isto é, dessa 

                                                           
63 “Quanto mais uma ideia é geral, tanto mais é abstrata e vazia e (...) de abstração em abstração, de 
generalidade em generalidade, nos encaminhamos para o puro nada. Ainda seria melhor ater-se aos 
dados dos sentidos, que certamente só nos entregavam uma parte da realidade, mas que nos deixavam 
pelo menos no terreno sólido do real.” (BERGSON, 2006, pg. 264) 
64 “A ciência moderna sempre se regrou pela experiência; mas como principiou pela mecânica e pela 
astronomia, como de início só considerou, na matéria, aquilo que há de mais geral e de mais vizinho à 
matemática, durante muito tempo só pediu à experiência que fornecesse um ponto de partida para seus 
cálculos e que os verificasse na linha de chegada. Do século XIX datam as ciências de laboratório, 
aquelas que seguem a experiência em todas as suas sinuosidades sem nunca perder contato com ela. 
Claude Bernard forneceu a fórmula do método para essas investigações mais concretas, como outrora 
Descartes o fez para as ciências abstratas da matéria.” (BERGSON, 2006, pg. 235) 
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coordenação especial das partes com o todo que é característica do fenômeno vital” 

(BERGSON, 2006, pg. 239, grifo nosso). Começava ali a distinção, ainda sem 

contornos definidos, entre o material e o vital no interior da ciência moderna, apontando 

para a necessidade de uma matemática e um conceitual novo e dinâmico para seguir a 

descrição do movimento que se faz, em oposição àqueles adequados para o movimento 

já feito, já que, cada vez mais, “a experiência mostra que a aplicação de procedimentos 

mecânicos para a imitação das formas vivas desemboca em fazer com que sejam mal 

compreendidas e mal reproduzidas” (BERGSON, 2006, pg. 284).  

Segundo Claude Bernard, o fisiologista deve “lembrar-se de que os fatos dos 

quais se ocupa têm por palco um organismo já construído e de que a construção desse 

organismo ou (...) a „criação‟ é uma operação de ordem inteiramente diferente” 

(BERGSON, 206, pg. 240). Os métodos tradicionais da ciência matemática e da 

filosofia a ela assimilada, portanto, seriam adequadas para tratar das coisas, dos objetos 

já criados. Já para aqueles objetos criadores, imprevisíveis em seu movimento que não 

se esgota, para aqueles objetos que não cessam de se fazerem, criando-se a si mesmos e 

se transformando a cada segundo, outra abordagem seria necessária: uma abordagem 

que, não sendo estática como a anterior, adequada ao que se nos mostrava como regular 

e fixo, fosse capaz de lidar com o dinamismo característico da vida, ao apreender o 

“sentido da organização”. Ou seja, partir do organismo (ou do ato organizador) para a 

sua representação, e não da representação para o organizado - como se quiséssemos 

reconstruir o movimento com os pontos justapostos no espaço: pontos podem ser 

organizados na direção que se queira sem que os sistemas assim montados se 

contradigam. É necessário que o próprio objeto nos dê o sentido, a direção da sua 

organização, por um ato intuitivo: então bastará segui-lo em seu desenvolvimento. Os 

conceitos assim formulados seriam conceitos dinâmicos, que lograriam 

prolongar a visão do olho por uma visão do espírito. (...) sem deixar o domínio 

da intuição, isto é, das coisas reais, individuais, concretas, procurar sob a 

intuição sensível uma intuição intelectual. Seria, por um poderoso esforço de 

visão mental, fender o envoltório material das coisas e ir ler a fórmula, 

invisível para o olho, que sua materialidade desenrola e manifesta. 

(BERGSON, 2006, pg. 264) 

Poderíamos dizer que a crença difundida hoje em uma possibilidade futurística 

de criar a vida artificial ou dar consciência a robôs - e mesmo o seu espelho, a saber, 

transferir a consciência de um corpo humano para uma máquina - se amparam em 

ilusões da mesma ordem daquelas das ciências do vivo anteriores à Claude Bernard, a 
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saber, na confusão entre o ato gerador que deixa (ou produz) o objeto organizado atrás 

de si como um movimento deixa uma trajetória no espaço, com o próprio objeto 

organizado que já passou pelo seu processo de organização e se encontra feito, como 

coisa criada. Sob essa perspectiva, acredita-se que pela justaposição de peças já criadas 

e dispostas no espaço será possível se emular o movimento que as gerou em princípio, 

substituindo o movimento organizador originário por um movimento organizador 

artificial da inteligência humana, totalmente exterior ao organismo que se pretende 

organizar. No fundo, trata-se sempre da mesma confusão entre tempo e espaço
65

, entre 

movimento e trajetória, de que tratávamos, bem como a negação pura e simples de 

qualquer poder ao tempo (para referenciar Lapoujade). 

Por vontade de precisão Bergson dirá que “ao invés de diluir seu pensamento no 

geral, o filósofo deve contraí-lo no individual” (BERGSON, 2006, pg. 265). Só assim 

chegaremos a ideias gerais que não sejam feitas apenas de negação, que não encontrem 

o que há de comum em dois ou mais objetos pelo lado da ausência, mas da presença: 

afirmaremos então das coisas o que elas são
66

. Retornemos aos fenômenos internos em 

vias de formação, por um ato de intuição, e lograremos o contato com a substância 

temporal em si mesmo, atuando em nós. Tal competência, contudo, se pode ser 

desenvolvida metodicamente, contradiz a tendência natural da inteligência, de modo que 

exige, em geral, um esforço muito grande do comum dos homens. 

Mas, de longe em longe, sobrevém uma alma que parece triunfar dessas 

complicações à força de simplicidade, alma de artista ou de poeta, que 

permaneceu próxima de sua origem, reconciliando, numa harmonia sensível 

                                                           
65 Interessante notar como os melhores temas da ficção científica (e do terror) se amparam na mesma 
ilusão. A título de exemplo, citamos as histórias de viagens no tempo, os poderes de “teletransportar-
se” para outro ponto do espaço, instantaneamente; os rejuvenescimentos e seus análogos, que 
envolvem fazer do tempo real o que ele não é, brincando livremente com os seus efeitos reais para 
produzir o absurdo; a busca do suposto “elo perdido” entre o homem e o macaco, as histórias de 
fantasmas que se espacializam (manifestam-se no espaço), todos os fenômenos de possessão e troca de 
corpos, a vida eterna e demais histórias fantásticas que tem embalado a imaginação de gerações 
inteiras pedem-nos para tratar o tempo real como se espaço fosse, para movê-lo de um lugar a outro 
como se faz com uma coisa no espaço; para parar o fluxo do tempo, invertê-lo e acelerá-lo ao nosso 
prazer sem que tenhamos que considerar os intervalos que duram, para, enfim, considerá-lo como 
ineficaz. 
66 “Não há diferença entre uma observação bem feita e uma generalização bem fundada. Com excessiva 
frequência ainda nos representamos a experiência como destinada a nos trazer fatos brutos: a 
inteligência, apoderando-se desses fatos, aproximando-os uns dos outros, elevar-se-ia assim a leis cada 
vez mais altas. Generalizar seria portanto uma função, observar seria outra. Nada mais falso do que essa 
concepção do trabalho de síntese, nada mais perigoso para a ciência e para a filosofia (...) a síntese é 
algo inteiramente diferente. É menos uma operação especial do que uma certa força de pensamento, a 
capacidade de penetrar no interior de um fato que adivinhamos ser significativo e no qual 
encontraremos a explicação de um número indefinido de fatos.” (BERGSON, 2006, pg. 237) 
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para o coração, termos talvez irreconciliáveis para a inteligência. (BERGSON, 

2006, pg. 296) 

O que se segue neste trabalho que o leitor tem em mãos é uma tentativa de 

demonstrar o que se perde, concretamente, quando adotamos uma metafísica 

materialista ou abandonamos a possibilidade de uma metafísica, ambas atitudes 

produzidas pelo erro original de que tratamos. A precisão no conhecimento da realidade 

se desvendará mais do que mera preocupação estética ou epistemológica, desdobrando 

consequências práticas, sobretudo no que diz respeito à criação de um sistema ético 

amparado nesse conhecimento metafísico, bem como lançando luz aos problemas 

clássicos nos estudos da moral. Adiantemos que não é apenas o movimento, a mudança 

e o tempo que deixamos que captar pela inteligência regida por categorias espaciais, 

mas também tudo o que é contínuo, toda unidade, toda a totalidade; toda novidade, 

liberdade e prodigalidade, também. O bergsonismo se nos aparece, enfim, como um 

retorno ao antigo conceito de mundo enquanto physis
67

: um todo uno e integrado da 

Natureza (que excede a natureza, minúscula). A multiplicidade (de entes) que 

entrevemos poderá ser pensada como produto muito mais virtual, gerado pelo nosso 

mecanismo perceptivo, a segregar o real e existente nas coisas, do que parte das coisas 

mesmas, no bergsonismo. 

Abordaremos, no próximo capítulo, uma consequência metafísica grave da 

incapacidade da apreensão do tempo e seus correlatos que influi diretamente sobre o 

nosso objeto de pesquisa. Adiantemo-lo: o problema da liberdade. Consiste ele na 

afirmação teórica do determinismo, ainda quando a observação de nossa experiência 

prática parece nos dar a certeza da existência do livre-arbítrio. A solução deste paradoxo 

nos é crucial dado que a existência da liberdade é condição de toda ética, uma vez que 

permite responsabilizar os agentes pelos seus atos, amparados na certeza de que estes 

poderiam ter produzido outros, através de uma escolha ou uma série de escolhas mais 

ou menos livres. Para resolver este problema teórico com graves consequências práticas, 

no Ensaio, Bergson examinará a duração interna a nós, fazendo-se psicólogo. Na análise 

do desenvolvimento de nossa personalidade e na mudança de nossos estados de 

                                                           
67 “Em verdade, a physis não designa precipuamente aquilo que nós, hoje, compreendemos por 
natureza, estendendo-se, secundariamente ao extranatural. Para os pré-socráticos, já de saída, o 
conceito de physis é o mais amplo e radical possível, compreendendo em si tudo o que existe. (...) a 
physis compreende a totalidade daquilo que é; além dela nada há que possa merecer a investigação 
humana. Por isto, pensar o todo do real a partir da physis não implica em ‘naturalizar’ todos os entes ou 
restringir-se a este ou aquele ente natural. Pensar o todo a partir da physis é pensar a partir daquilo que 
determina a realidade e a totalidade do ente” (BORNHEIM, 2005).7 
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consciência, ele poderá descobrir a liberdade como manifestação dessa dinâmica 

singular da duração interior. 

Resumindo o percurso que fizemos até aqui, reproduzimos as palavras com que 

Bergson, na já citada introdução de O pensamento e o movente, situa o projeto do 

Ensaio, ao confrontar o problema da liberdade, no interior do projeto maior de sua obra: 

o dever da filosofia parecia-nos ser o de pôr aqui as condições gerais da 

observação direta, imediata, de si por si. Essa observação interna é falseada 

pelos hábitos que contraímos. A alteração principal é sem dúvida aquela que 

criou o problema da liberdade - um pseudoproblema, nascido de uma confusão 

da duração com a extensão. (...) nossos estados de alma parecem enumeráveis; 

alguns deles, assim dissociados, teriam uma intensidade mensurável; 

acreditamos poder substituir todo e cada um deles pelas palavras que os 

designam e que doravante os recobrirão; atribuímo-lhes então a fixidez, a 

descontinuidade, a generalidade das próprias palavras. (BERGSON, 2006, pg. 

23) 

A metafísica imanente, portanto, para ser possível, requer uma espécie de desatenção à 

vida, o que significa ao mesmo tempo um distanciar-se da vida social e suas demandas 

espaciais e, por isso mesmo, intelectuais
68

. 

As discussões aqui empreendidas a respeito do resgate da metafísica e do seu 

método adequado são nosso primeiro passo fundamental para o que se segue, uma vez 

que, nunca é demais lembrar, trabalhamos com a seguinte hipótese de pesquisa: que a 

ética bergsonista ampara-se em um sistema metafísico. Sem que o autor se torne um 

determinista ou negue a insuperável imprevisibilidade do real, nele encontramos entre 

outras coisas, uma ideia heterodoxa de finalidade da criação, um sentido - igualmente 

heterodoxo - na evolução e, portanto, uma noção de progresso, no qual a humanidade (e 

suas instituições morais - em sentido largo, equivalente à “cultura”, e em sentido 

específico, significando as formas de estar e agir no mundo, em relação com o resto da 

criação e, sobretudo, com os outros animais) ocupa um lugar todo especial. 

Perguntemo-nos agora pela especificidade da ação humana livre e o seu modo de 

produção no mundo material propriamente dito. Com Matéria e Memória daremos os 

primeiros passos na descrição desse ser tão singular no universo. 

 

                                                           
68O logos “é de natureza espacial, e tem uma utilidade social. A espacialidade, portanto, e, nesse sentido 
inteiramente especial, a sociabilidade são aqui as verdadeiras causas da relatividade de nosso 
conhecimento. Afastando esse véu interposto, voltamos ao imediato e tocamos o absoluto.” (BERGSON, 
2006, pg. 23) 
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CAPÍTULO II - TEMPORALIDADE ESPIRITUAL COMO A EXPERIÊNCIA DO 

TEMPO 

(...) a matéria é repetição; o mundo exterior obedece 

a leis matemáticas; uma inteligência sobre-humana, 

que conhecesse a posição, a direção e a velocidade 

de todos os átomos e elétrons do universo material 

num dado momento, calcularia todo e qualquer 

estado futuro desse universo, como o fazemos com 

relação a um eclipse do sol ou da lua. - Concedo-o, a 

rigor, caso se trate apenas do mundo inerte, muito 

embora a questão comece a se tornar controversa, 

pelo menos no que diz respeito aos fenômenos 

elementares. Mas esse mundo é apenas uma 

abstração. A realidade concreta compreende os seres 

vivos, conscientes, que estão enquadrados pela 

matéria inorgânica. (BERGSON, 2006, pg. 104-5) 

 

1 - Espaço e vida social: a questão da liberdade 

Fundamental para a Filosofia moral é resolver a questão da liberdade
69

, uma vez 

que a ideia de um agir moralmente implica a existência de responsabilidade pelos atos 

praticados pelo indivíduo. Se um ato não pudesse ter deixado de ser escolhido, por 

assim dizer, no momento em que alguém o produz, teríamos que ele seria necessário e o 

homem seria mero autômato e joguete das forças da natureza. Não podendo exercer 

qualquer controle sobre si próprio e modificar o seu próprio destino, não poderia ser 

julgado realmente moral ou imoral nem condenado por qualquer ação, uma vez que seu 

estado não é o de ator livre, mas de mero condutor das correntes patológicas naturais 

sobre as quais não exerce qualquer influência determinante, não havendo como falar em 

responsabilidade nem em liberdade. Nesta perspectiva, o homem seria dotado de um 

“sistema operacional” deontológico que funcionaria sem trégua a partir do binarismo 

dor e do prazer, buscando o indivíduo, em todas as suas ações, maximizar os prazeres e 

fugir das dores. As leis que criamos para regular o convívio mútuo em sociedade, sob 

esta chave teórica, existiriam para desestimular ações que causariam dor e dano aos 

outros, muito embora pudessem causar algum prazer em nós, através do medo de uma 

                                                           
69 “A questão da liberdade põe em confronto dois sistemas opostos da natureza, o mecanicismo e o 
dinamismo. O dinamismo parte da ideia de actividade voluntária, fornecida pela consciência, e chega à 
representação da inércia esvaziando pouco a pouco esta ideia: concebe, pois, sem dificuldade uma força 
livre, por um lado, e por outro, uma matéria governada por leis. Mas o mecanicismo segue o caminho 
inverso. Os materiais com que opera a síntese, supõem-nos regidos por leis necessárias, e ainda que 
chegue a combinações cada vez mais ricas, cada vez mais difíceis de prever, cada vez mais contingentes 
aparentemente, não sai do círculo estreito da necessidade em que desde o princípio se encerrara.” 
(BERGSON, 1988, pg. 99) 
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punição dolorosa. Trata-se não de tentativas de educação para a transmutação do 

caráter
70

, mas tão somente da aplicação dos mesmos princípios da deontologia, que 

poderiam produzir ações danosas a terceiros, para inibir essas mesmas ações. Através da 

lei assim concebida o homem torna-se capaz senão de controlar, de desviar o curso 

dessas mesmas forças naturais que governam suas ações, como quem constrói casas 

preventivamente fora do espaço de vazão conhecido de um rio, já que não pode parar a 

chuva; conhecendo-o e adequando-se à natureza, já que não se pode mudá-la. A 

educação moral deve ser entendida sempre como condicionamento, nessa chave 

interpretativa - antiiluminista - do homem. 

“Ter consciência do livre-arbítrio”, diz Stuart Mill, “significa ter consciência, 

antes de feita a escolha, de ter podido ter escolhido diversamente.” É 

precisamente assim que os defensores da liberdade a entendem; e afirmam que, 

ao efectuarmos uma acção livremente, alguma outra acção teria sido 

igualmente possível. (BERGSON, 1988, pg. 121) 

Para que haja algo como uma “atitude moral” é necessário ao menos duas 

condições gerais: uma normatização (noção de certo e errado) para as condutas - seja 

ela transhistórica ou sócio-histórica - e a noção de escolha. Sem um parâmetro ou 

modelo a partir do qual possamos medir as ações e compará-las (ou um dever-ser para 

as ações humanas) não poder-se-á dizer que tal ou qual ação foi imoral ou o inverso. 

Tampouco o diremos das ações que não poderiam ter sido outras que não elas mesmas, 

das ações sobre as quais a nossa vontade nada faz. A primeira das condições, a do 

parâmetro de medida para as condutas, queremos crer, a obra de Bergson nos dará mais 

à frente, em especial em seu derradeiro trabalho. A segunda, da garantia da liberdade, o 

filósofo começa a nos dar já no Ensaio
71

. É certo que a discussão ali não se reveste de 

caracteres propriamente morais ainda, porquanto de suas reflexões psicológicas sobre a 

liberdade o autor não retira imediatamente qualquer consequência moral
72

 (nos cursos 

de psicologia e metafísica que ministrara contemporaneamente à escrita do Ensaio 

talvez vejamos algumas conexões já se tecendo
73

). Mas é certo que, no seu embate 

contra os determinismos físicos e psicológicos, determinismos estes que inviabilizam o 

ato livre, Bergson abre a via para que possamos pensar em liberdade e, por conseguinte, 

                                                           
70 Adiante-se que a Filosofia Moral de Bergson procura realizar justamente essa transfiguração. 
71 “(...) como se a filosofia de Bergson reencontrasse a uma só vez a mais antiga tarefa da filosofia, que 
não é distinguir entre conceitos, mas entre condutas, não somente pensar, mas intervir na vida para a 
reformar ou transformar. Os primeiros leitores de Bergson não se enganaram, e desde seu primeiro 
livro, o Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, de 1889, que conduz a oposição entre duração 
e espaço a uma outra, entre liberdade e servidão.” (WORMS, 2010, pg. 12). 
72 Cf. PRADO JR, 1989, pg. 114. 
73 Cf. as últimas aulas do Curso de Metafísica em BERGSON, 2014. 
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em moralidade, ainda que não seja essa a sua ênfase, enfatizemos nós. Tratemos, pois, 

primeiramente, de recolocar o problema nos termos do Ensaio. Worms em Bergson ou 

os dois sentidos da vida pode nos ajudar a fazê-lo. 

 No capítulo primeiro do seu livro, o comentador fará uma análise aprofundada 

do Ensaio, a origem do bergsonismo, apresentando a sua estrutura e desenvolvimento, 

que culmina no problema da liberdade. Adverte-nos, entretanto, que o problema é 

escolhido entre muitos possíveis, quase mesmo fortuitamente
74

. Isso já nos deveria 

indicar o lugar da discussão sobre a liberdade no primeiro livro: muito menos do que 

um passo no desenvolvimento de uma filosofia moral, é um passo na argumentação 

lógica do próprio Ensaio, um momento do esforço de diferenciar tempo e espaço. 

Momento que privilegia os estados de consciência profundos, esses “estados 

qualitativamente heterogêneos e intrinsecamente inseparáveis de nossa consciência” 

(WORMS, 2010, pg. 56) que, diferentemente dos estados superficiais, essa “ponta 

exterior dos nossos estados psicológicos, aquela que está em relação com os objetos 

exteriores” (WORMS, 2010, pg. 58), não são facilmente espacializáveis (ou 

representáveis em termos de espaço e extensão). Inversamente, eles compõem as nossas 

“ideias mais concretas” e os nossos motivos mais intransigentes, que se estendem à 

totalidade dos estados de consciência em qualquer situação, haja quais estímulos 

externos houver. Nesses estados, como vimos anteriormente, apreendemos a duração, a 

interpenetração de momentos que nos permite pensar em uma nova forma de 

causalidade, dinâmica. Não mais formaremos a representação da causalidade mental à 

imagem da causalidade mecânica, como fariam os associacionistas, em um 

procedimento identificado com a origem do determinismo
75

. 

                                                           
74

 “o alcance crítico da distinção entre a duração e o espaço (...) que Bergson ‘escolheu entre os 
problemas’ a título de aplicação” (WORMS, 2010, pg. 37). Diferente é a opinião de Bento Prado JR, 
contudo (Cf. PRADO JR, 1989, pg. 73). 
75”Na opinião de Bergson nós não prestamos atenção na duração que para nós é imponderável e está 
em fluxo contínuo. Nós somos dirigidos em direção a um tempo matemático ou homogêneo e 
espacializado. Consequentemente, nós compreendemos nossa vida mental (humor mental) de maneira 
quantitativa, como se tivesse momentos distintos como efeitos dos que precederam. Então, achamos 
uma relação causal entre eles, o que faz o determinismo mental inevitável.(...) [Mas] Pensamentos, 
sentimentos, percepção, desejos e o gosto estão fluindo neste aspecto que faz com que seja impossível 
separar, neles, causa e efeito.” (CHATERI e NAVE, 2017, pg. 2, tradução livre). Na sequência nos oferece 
a forte ilustração deste fato no exemplo do cheiro da rosa, dado por Bergson: ao sentir o cheiro da rosa, 
o mesmo em todo lugar, em cada pessoa desencadeia-se um conjunto de lembranças distinto e 
imprevisível, dado de uma só vez, interpenetrados e como que continuados um no outro. Fecundo 
nesse ponto é a aproximação com a noção freudiana de “associação livre”, que ao contrário do nome, se 
determina pelo desejo. Se é verdade que só se pode desejar o que é bom, validando o argumento 
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Falávamos no item anterior dessa organização interna das sensações, 

característica da multiplicidade qualitativa, como aquilo que permite efetivamente que 

algo dure, para nós, e não apenas se suceda no tempo como um desfile de 

representações soltas, cujo sentido é sempre externamente edificado: a duração não é a 

mera sucessão temporal, mas esta sucessão acrescida de um ato do espírito que fará a 

síntese entre os vários momentos sucessivos no tempo, unindo-os em um todo orgânico 

de sentido e criando um sentimento de continuidade. Se este ato se revela, em um 

primeiro momento do Ensaio, na passividade do sujeito que se “deixa viver”, a custo de 

esforço, para fazer coincidir a atenção que fixa com o tempo que passa, a passividade 

pareceria se inverter, em um segundo momento do mesmo livro, quando se trata da 

liberdade. O ato livre do espírito, que cumpre uma função análoga de produção de 

unidade de sentido e ligação entre estados de consciência, aparecerá agora como 

resultado de uma atividade, na produção da liberdade no mundo
76

. O aparente paradoxo 

se resolve quando atentamos para o fato de que, no Ensaio, Bergson não tematiza ainda 

o que acontece no confronto da liberdade com o mundo material, tema de Matéria e 

Memória. O esforço que se requer para apreender a consciência como indeterminada é 

de ordem diferente daquele que se nos exige para produzir a ação livre no mundo. 

Consiste em afastar as categorias normais do entendimento por uma concentração da 

atenção. Se nos perguntamos pela razão de ser do esforço, encontramos a espacialidade. 

É preciso esforço para se evadir do espaço, é preciso esforço para enriquecer a 

percepção com uma memória cada vez mais rica, é preciso esforço para criar, mas trata-

se de esforços intelectuais. O esforço laboral propriamente dito, através do qual 

expressamos em ações concretas a liberdade, aparece em um novo momento da obra de 

Bergson quando o espaço perde o caráter de mera categoria do entendimento, que tinha 

no Ensaio, para ganhar uma significação biológica, associado à extensão dos corpos 

materiais. 

                                                                                                                                                                            
deontológico, também é verdade que se pode construir a ideia de bem das maneiras mais diversas 
possíveis - e mesmo contraditórias. A história da filosofia nos legou, por exemplo, a disputa entre as 
concepções do sumo bem contraditórias do ascetismo e do hedonismo. Há espaço de criação de desejo 
e, portanto, de liberdade: se o desejo determina as ações (e reações) do corpo, ainda podemos 
determinar o desejo. 
76 “Sometimes all phenomena, physical or psychical are pictured as enduring in the same way and 
therefore in the way that we do: in this case the future will exist in the present only as an idea and the 
passing from the present to the future will take the form of an effort which does not always lead to the 
realization of the idea conceived.” (SHATERI e NAVE, 2017, pg. 5). Pela mediação do esforço Bergson 
recusa tanto o determinismo quanto o voluntarismo puros, para reconhecer um condicionante nas 
nossas ações, mas que não a determinam, funcionando como obstáculos que podemos superar pelo 
esforço. 
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Uma vez que entendamos o espaço e suas categorias intelectuais como 

mandamento da natureza
77

, o “deixar-se viver” exigido pelo bergsonismo já será ele 

mesmo um ato algo anti-natural. Sendo que a regra de procedimento dada pela a 

natureza para os nossos atos perceptivos, a qual opera quase que automaticamente (ou 

naturalmente), é justamente a espacialização, contra ela caberia lutar. Representar, para 

o ser humano, é a verdadeira atividade passiva, não porque não implica qualquer ação 

da consciência, mas porque independe do concurso da nossa vontade - pelo menos em 

suas formas mais rudimentares. Através da diferença entre os dois tipos de 

multiplicidade, destacar-se-ão os sentimentos profundos, necessários na produção dos 

atos livres, ligados à multiplicidade qualitativa. Nas verdadeiras criações de novidade, 

tanto na consciência quanto no mundo exterior, encontramos a liberdade. Mas 

depreendemos dessa diferença também a repetição, a fixidez, a imobilidade - 

características do espaço, da matéria e da representação, ligadas à multiplicidade 

quantitativa. É preciso partir da descoberta da duração, do ato sintético da sucessão, da 

“(...) natureza mesma de nossa consciência, no que ela não consiste em „visar‟ ou em 

representar-se objetos, mas em reunir os momentos do tempo, não, assim, a representar-

se „coisas‟, mas a produzir „progressos‟” (WORMS, 2010, pg. 80), para entender 

finalmente a razão de ser do mecanismo cinematográfico da consciência, que procede 

sempre por representação, em contradição com a sua natureza. Diferenciemos, portanto, 

a natureza da consciência do natural da consciência. 

A distinção entre tempo e espaço adquirirá num momento mais tardio da obra 

bergsoniana uma significação vital: retiram sua razão de ser da natureza. No entanto, na 

obra primeira, “tudo se passa como se fosse possível declarar e mesmo reivindicar 

prontamente os efeitos críticos da distinção, capaz de „dissipar‟ os problemas mais 

graves, deixando por completo na sombra o fundamento positivo da própria distinção” 

(WORMS, 2010, pg. 36). O foco preponderante de Bergson parece ser, ali, 

simplesmente estabelecer uma distinção lógica, assentada sobre critérios conceituais 

precisos, com efeitos teóricos importantes, entre tempo e espaço. Essa distinção procura 

resolver o problema da liberdade por uma terapia de linguagem, mostrando como os 

                                                           
77“Essa confusão entre o extenso e o inextenso não é apenas obra de um discurso infiel aos dados da 
experiência imediata: ela é fruto de uma experiência típica da consciência humana, à medida que esta 
se define como centro de uma iluminação prática do universo em que está inserida. (...) A eficácia da 
práxis humana supõe que a consciência passe a se perceber no meio anônimo do mundo objetivo, que 
ela se distancie de sua presença interna e que se dissolva no universo da extensão.” (PRADO JR, 1989, 
pg. 78-9) 
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termos que se tem usado para descrever tempo e espaço, e a maneira de defini-los, 

colocam, eles mesmos, os problemas mais renitentes da filosofia. Mas se chegaremos, 

lograda essa distinção, à recusa do determinismo, uma vez que atingiremos um novo 

sentido de causalidade, tampouco teremos afirmado, positiva e empiricamente, a 

realidade do livre-arbítrio. Fica em aberto a seguinte questão: “a distinção entre a 

duração e o espaço faz aparecer a própria liberdade como um falso problema, ou faz 

aparecer além disso, por detrás do falso problema, a verdadeira liberdade, a liberdade 

real?” (WORMS, 2010, pg. 37); ou ainda, em outros termos, será a liberdade uma mera 

ideia, uma realidade da consciência, ou será uma realidade exterior? Nos termos do 

Ensaio, inclusive, sequer podemos falar com segurança em “corpo” e “mundo”, não 

tematizados ainda os dilemas idealistas. Com efeito, a liberdade a que se chega no 

Ensaio não é ainda a de um corpo que age no mundo, mas uma mera possibilidade 

lógica, primeiro; e uma realidade da consciência, depois. Feita a análise psicológica 

para diferenciar a extensão da duração (e a simultaneidade da sucessão), será necessário 

encontrar o elo entre a mente e o mundo
78

. O estudo das doenças do sistema nervoso e 

das funcionalidades do espírito são o campo privilegiado de nosso autor para lograr o 

salto da psicologia à biologia (e à física), em sua segunda grade obra. Tempo e espaço 

passarão de “duas maneiras de descrever nossos estados de consciência” (WORMS, 

2010, pg. 45) a duas realidades em Matéria e Memória. Saltaremos da “descrição 

formal [dos estados psicológicos e de consciência] (...) a seu alcance prático e 

metafísico” (WORMS, 2010, pg. 45). Tentaremos neste item expor esses movimentos. 

Comecemos por uma constatação constrangedora do Ensaio. O problema da 

liberdade, mostrará Bergson, embaraça mesmo aqueles que defendem a sua existência, 

uma vez que colocam o problema da mesma forma que os seus opositores
79

. Ou seja, 

ambos falam em possibilidade de uma ação como se a ação possível existisse desde 

sempre, na mente de um Demiurgo, antecedendo no tempo a sua própria realização
80

, 

                                                           
78 “Onde está, no fundo, a ‘realidade’ do movimento: no espectador ou no produtor? (...) A questão da 
realidade do movimento é, de algum modo, para ele, a questão metafísica por excelência, aquela que 
obriga a passar da dedução teórica da duração à questão de sua existência real, em nós e nas coisas.” 
(WORMS, 2010, pg. 76) 
79 “Mostrar a vacuidade do problema da liberdade, infundar deterministas e espiritualistas é, portanto, 
mostrar a raiz comum dessas metafísicas; é revelar como uma mesma estrutura se encontra no alicerce 
de tais atitudes aparentemente contraditórias.” (PRADO JR, 1989, pg. 73) 
80 “Defenders and opponents of free will agree on holding that the action is preceded by a kind of 
mechanical oscillation between the two points X and Y. If I decide in favor of X, the former will tell me 
you hesitated and deliberated, therefore Y was possible. The others will answer: you chose X, therefore 
you had some reason for doing so.”(CHATERI e NAVE, 2017, pg. 3) 
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tão perfeitamente acabada que nós apenas a imitaríamos, ao invés de a criarmos a cada 

momento em que vem a ser, como quem escolhe uma roupa na vitrine, ou um corte de 

cabelo a partir de um modelo em uma revista
81

. A obra de arte é o exemplo privilegiado 

mobilizado por Bergson para ilustrar o absurdo desse modo de pensar compartilhado 

segundo o qual, para ficarmos num exemplo mais próximo a nós, brasileiros, uma 

composição do Geraldo Vandré ou qualquer poesia de Drummond estivessem já prontas 

e existissem desde sempre, antes do ato da sua própria produção, como que aguardando 

para serem descobertas, só porque as notas musicais e as palavras com que se as 

compuseram existiam todas e estavam compiladas em algum dicionário esperando, por 

assim dizer, aquela junção combinativa específica e perfeita dentre incontáveis outras. 

Se a obra fosse assim previsível nada justificaria o tempo que tivemos que esperar para 

que elas viessem ao mundo: um outro autor poderia tê-las feito ou, ainda, um mesmo 

autor poderia tê-las feito antes, exatamente como elas são agora. Tal representação 

materialista do mundo está de acordo com a melhor ciência, de acordo com a regra da 

conservação de energia
82

. Mas, tal como o movimento de Aquiles, a música de Vandré 

difere em qualidade de cada uma das notas e palavras, tomadas isoladamente, com as 

quais ele as compôs
83

. O conceito de criação, crucial no bergsonismo, começa a ser 

delineado já no Ensaio, com as discussões sobre o desenvolvimento dos estados de 

consciência e a produção do ato livre
84

; veremos como ele será estendido, da psicologia 

humana, ao todo da natureza, em A evolução criadora, através da mediação de Matéria 

e Memória. A evolução dos organismos e das espécies mostrará um parentesco 

                                                           
81 “Conceitos estão inclusos nas palavras. Foram, o mais das vezes, elaborados pelo organismo social 
com vistas a um alvo que nada tem de metafísico. Para formá-los, a sociedade recortou o real segundo 
suas necessidades. Por que haveria a filosofia de aceitar uma divisão que tem todas as chances de não 
corresponder ás articulações do real? Aceita-a, no entanto, de ordinário. Submete-se ao problema tal 
como é posto pela linguagem (...) seria o mesmo que dizer que toda verdade já é virtualmente 
conhecida, que seu modelo está depositado nos arquivos públicos da cidade e que a filosofia é um jogo 
de quebra-cabeça no qual se trata de reconstituir, com peças que a sociedade nos fornece, o desenho 
que não nos quer mostrar.” (BERGSON, 2006, pg. 54); Cf também a esse respeito BERGSON, 197, pg. 
256. 
82 “Concedo, mais uma vez, que os estados futuros de um sistema fechado de pontos materiais sejam 
calculáveis e, por conseguinte, sejam visíveis em seu estado presente.” (BERGSON, 2006, pg. 118) 
83 A imprevisibilidade dos movimentos da dança são mobilizados com belo exemplo a certa altura, 
maravilhado com o sentimento de unidade, totalidade e continuidade que cada dança completa lhe 
empresta, sendo que qualquer modificação, por mínima que seja, naquela performance, nos dará um 
objeto de outra qualidade, diferente por natureza do anterior. 
84Dois comentadores iranianos da obra do Bergson, em An Analysis of the Problem of Free Will in Henri 
Bergson’s Philosophy, identificam a solução do problema da liberdade no Ensaio com a natureza do 
tempo real: é a estrutura e o funcionamento do tempo real que possibilita (tanto lógica quanto 
empiricamente) a liberdade e a criação. 
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profundo
85

 com o desenvolvimento orgânico de uma personalidade produtora de atos 

livres, sintéticos da multiplicidade dos nossos estados de consciência, produzidos sem 

cessar em interação conflituosa às exigências da matéria. 

Porém, antes de ir mais longe, cumpre enfatizar a relevância, para essa 

investigação, do percurso que ocupará o resto deste capítulo, o qual vai da solução 

bergsoniana do problema da liberdade, passando pela explicitação da ação do tempo em 

nós e se estendendo à explicitação da ação do tempo nas coisas (particularmente, nas 

coisas vivas, no capítulo seguinte). Defenderemos que a atuação do tempo nas coisas 

vivas, como motor da evolução, ao mesmo tempo que sustenta a radical novidade de 

cada momento da criação, recoloca a possibilidade de uma teleologia singular, à qual só 

se chamará teleologia pela falta de nome melhor, e que poderá se estender do mundo 

natural para o cultural - tematizado em nosso capítulo quarto. No seio da noção de 

“progresso da vida” poderemos conceber a possibilidade de um “progresso na cultura” 

e, portanto, nas instituições (morais) humanas. Trata-se de um progresso, ainda que 

indeterminado e contingente, através do qual a humanidade ascende a uma moral 

superior àquela que rege a conduta habitual dos homens, determinada deontológica e 

culturalmente. 

Bergson discutirá longamente no Ensaio o fundamento da ilusão determinista, 

assentado na representação equivocada (e espacial, como toda representação) da ideia 

de possível, formada naturalmente pelo mecanismo retrospectivo da inteligência
86

. 

Incapaz de conceber o movimento como algo além da justaposição de pontos no espaço 

- o mecanismo cinematográfico, para ficarmos na expressão à qual o autor recorrerá 

posteriormente – e de fazer compreender igualmente a criação como algo além da 

justaposição de estados anteriores de coisas dispostas no espaço homogêneo que se 

atribui do tempo real (Cf. BERGSON, 1988, pg. 122-133). Em resumo, ali onde há 

criação contínua, a inteligência abstrai duas direções ou tendências opostas que fixará 

como coisas e conceberá inertes; acelerando a marcha do tempo, como se faz na ciência, 

nos dá a ver caminhos já abertos e percorridos que esperam a nossa decisão por trilhá-

                                                           
85 “Acredito que acabaremos por achar evidente que o artista cria o possível ao mesmo tempo que o 
real quando executa sua obra. De onde vem então que provavelmente hesitemos em dizer o mesmo da 
natureza? Não é o mundo igualmente uma obra de arte, incomparavelmente mais rica do que a do 
maior artista? E não é igualmente absurdo, senão mais, supor aqui que o porvir se desenhe 
antecipadamente, que a possibilidade preexista à realidade?” (BERGSON, 2006, pg. 118) 
86 “(…) when the act is done, it is so and it is meaningless to ask whether it is possible to predict an act 
when all premises are known.” (SHATERI e NAVE, 2017, pg. 4) 
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los, como se a precedessem e não fossem justamente abertos por ela, à medida que 

avançamos na decisão, “determinados”
87

. Se no espaço as direções precedem o 

movimento, e há caminhos abertos na mata em que já se passou anteriormente, no 

tempo só se abre caminho na mata sempre fechada do futuro conforme o bandeirante 

concreto avança concretamente, e nunca se voltará a trilhar o mesmo caminho já que os 

estados de consciência jamais se repetirão como as coordenadas no espaço se repetem. 

A inteligência matemática operará, conforme a argumentação do autor, uma 

geometrização do possível, e imaginaremos uma bifurcação para representarmos a 

escolha entre duas ações diversas, ignorando que só há bifurcações no espaço pelo qual 

se caminha: operamos uma espécie de cartografia do tempo. O movimento no tempo é 

entendido, então, como movimento no espaço, ou seja, trajetória disposta em um espaço 

homogêneo, anteparo de todas as coisas materiais que preexistiria a elas e as conteria 

como um grande continente. “Ora, é fácil ver como esta concepção verdadeiramente 

mecanicista da liberdade desemboca, por uma lógica natural, no mais inflexível 

determinismo” (BERGSON, 1988, pg. 124), uma vez que se perguntará por que o eu 

que se escolhe por uma das vias não escolheu a outra. A isso se responderá haver uma 

maior força de inclinação para a via escolhida, ou seja, se responderá que há 

determinação da escolha: “a outra via, ainda que aberta, não a pode ele seguir. E o 

mesmo simbolismo grosseiro em que se pretendeu fundar a contingência da acção 

realizada desembocou, por um prolongamento natural, no estabelecimento da sua 

absoluta necessidade” (BERGSON, 1988, pg. 124-5). Para conceber a liberdade, 

portanto, é necessário deixar de representar-se o porvir em termos espaciais, abandonar 

a figura da representação do futuro possível como uma bifurcação entre duas vias ao 

                                                           
87 Este adjetivo em português mereceria um comentário: quando dizemos que fulano é “determinado” 
queremos dizer com isso que ele é capaz de afixar-se a uma idéia e determinar seus atos por referência 
a ela. Seus atos a partir de então, de contingentes e livres que eram, determinar-se-ão, mas por um 
paradoxal efeito de escolha livre, uma vez que se reconhece que uma pessoa pode não ser 
“determinada”, ou seja, abandonar facilmente uma ideia, não ser tomado por ela. Diremos que o 
segundo é mais livre que o primeiro? Então forçosamente teríamos que reconhecer o contraditório: que 
consideramos elogioso a determinação, ao mesmo tempo que, se é sinônimo de falta de liberdade e 
falta de autonomia, consideramos insultuoso adjetivos supostamente análogos no conteúdo que 
expressam, como “tutela”, “coação”, “colonização do pensamento” e “servidão”. Parece evidente que o 
determinado mantém sua aura de honradez justamente porque, se é escravo, é escravo de si mesmo (o 
que equivale a ser livre).  Nota-se também que a determinação não se confunde com o adjetivo da 
teimosia, essa sim de caráter pejorativo no discurso corriqueiro, ainda que preserve a qualidade da livre 
e espontânea vontade: quem proclama em tom de queixa que “fulano é teimoso” reclama porque 
supõe que ele pode deixar de sê-lo. A distinção parece apontar para o caráter de alguma verdade ou 
mérito das ideias a que se deixa levar pela mão, havendo certas ideias nobres de deixar ao comando, e 
outras perfeitamente equivocadas: aos últimos, conduzidos por ideias equivocadas, chamaremos 
“teimosos” e não “determinados”. 
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final de uma rua, para apreender o progresso tal como ele é no ato de se fazer, 

procurando não fixar o olhar no já feito que o tempo corrido deixa atrás de si como o 

rastro de um animal que avança pelo espaço do prado, mas fixar o olhar no ato mesmo 

do fazer-se, nas patas e não nas pegadas, que é o que efetivamente abre as vias de fato 

no “lugar” em que não havia nenhuma. 

Com efeito, não se pode esquecer que esta figura [a representação espacial do 

porvir e da possibilidade como uma bifurcação de duas vias que se pode 

escolher tomar], verdadeiro desdobramento de nossa actividade psíquica no 

espaço, é puramente simbólica e, como tal, só poderá construir-se se nos 

situarmos na hipótese de uma deliberação terminada e de uma resolução 

tomada. Podereis perfeitamente traçá-la antecipadamente; é porque vos 

suporeis então chegados ao termo, e assistindo com a imaginação o acto final. 

Em síntese, esta figura não me mostra a acção a realizar-se, mas a acção 

realizada. (...) Recai-se assim na ilusão a que antes nos referimos: explica-se 

mecanicamente um facto, depois, substitui-se esta explicação ao próprio facto. 

(BERGSON, 1988, pg. 125-6) 

Essa representação da escolha ampara-se em outra representação equivocada, da 

ideia de “possível”. A crítica de Bergson à ideia do possível encontra-se, também, na 

primeira Introdução de O pensamento e o movente. Ali nosso autor defenderá que, no 

desenrolar da duração verdadeira, há “criação perpétua de possibilidade, e não apenas 

de realidade” (BERGSON, 2006, pg. 15). Repugna, contudo, à inteligência conceber 

que algo que se realiza não seja, por isso mesmo e antes do ato realizador, possível, 

como que traçada na eternidade da mente de um Demiurgo. É preciso, segundo 

Bergson, diferenciar dois sentidos de possibilidade completamente distintos para 

clarearmos o assunto. Há um “possível” no sentido de que, para algo que ocorre, “não 

havia obstáculo intransponível à sua realização” (BERGSON, 2006, pg. 15); e há outro 

“possível”, no sentido propriamente platônico de que “toda coisa que se produz poderia 

ter sido percebida antecipadamente por algum espírito suficientemente informado, e que 

ela preexista assim, sob forma de ideia, à sua realização” (BERGSON, 2006, pg. 15-6). 

Afirmará Bergson que o primeiro dos sentido é inteiramente negativo, enquanto o 

segundo é inteiramente positivo (Cf. BERGSON, 2006, pg. 15). Se o primeiro sentido é 

adequado, para Bergson, o segundo não passaria de “um erro que vicia nossa concepção 

do passado” (BERGSON, 2006, pg. 17). Por que nos apegaríamos à segunda 

significação? 

(...) ela se prende à própria essência de nosso entendimento. As coisas e os 

acontecimentos produzem-se em momentos determinados; o juízo que constata 

a aparição da coisa ou do acontecimento só pode vir após eles; tem, portanto, 

sua data. Mas essa data apaga-se de imediato, em virtude do princípio, 

arraigado em nossa inteligência, de que toda verdade é eterna. Se o juízo é 
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presentemente verdadeiro, deve, ao que nos aprece, tê-lo sido sempre. Por mais 

que não estivesse ainda formulado, punha-se a si próprio de direito, antes de 

ser posto de fato. A toda afirmação verdadeira atribuímos assim um efeito 

retroativo; ou antes, imprimimo-lhe um movimento retrógrado. (BERGSON, 

2006, pg. 16) 

É fácil, após o que dissemos, perceber na redução dos dois termos irredutíveis da 

nossa experiência, tempo e espaço, a apenas um deles, o espaço (o que conduz ao 

materialismo e ao determinismo) a origem da confusão do problema da liberdade. O já 

feito e imóvel é análogo à matéria espacialmente representada; o fazer-se, o movimento, 

é próprio da ação do tempo real. Porém, conceber que um mesmo momento da vida 

esteja prenhe de tendências opostas coexistindo em ato, repugna a inteligência espacial, 

a qual percebe o tempo como espaço, e no espaço duas coisas não podem ocupar um 

mesmo lugar. De maneira simétrica, transfere-se o absurdo que isso implicaria no 

espaço para a suposição de um mesmo absurdo no tempo concebido como homogêneo: 

é necessário, supõe-se, que no momento determinado só haja uma potência desdobrada 

em ato por vez. Ocorre que se no espaço o que há é distinção e justaposição, o que nos 

permite conceber a causalidade clássica em que A e B são diferentes e A atua como 

causa de B; já no tempo, tudo se interpenetra e temos a continuidade quase indistinta, 

que proscreve o esquema de causalidade mecânica - sendo a possibilidade da diferença, 

neste campo, dada pela multiplicidade ou progresso qualitativo, apenas. Perde-se do 

tempo real a sua principal característica: a interpenetração de momentos. 

Para impor o modelo da causalidade mecânica a esta dimensão da experiência, 

tanto deterministas quanto espiritualistas são forçados a representar o progresso 

temporal real, tornando-o abstrato; desenhando esse traçado que imaginamos que o 

movimento deixa cair atrás de si tão logo se produz, como um mapa é rabiscado com 

precisão a cada vez que alguém perfaz um mesmo caminho. Fixando olhos nessa esteira 

artificial de estados de consciência passados que justapomos, tentando encontrar neles 

estados distintos que possam caber no esquema da causalidade mecânica, ambos perdem 

de vista o fazer-se efetivo que abre os futuros: entende-se por que, em belíssima 

imagem, Bergson define a percepção natural da humanidade como um farol voltado 

para trás
88

. Trata-se do exato mecanismo de Zenão, transposto para o âmbito dos 

                                                           
88 Eis o famoso “mecanismo cinematográfico” da consciência: “Há sistemas matérias sobre os quais o 
tempo não faz mais que deslizar. Acerca dos fenômenos que neles se sucedem, pode-se dizer que são o 
desenrolamento de um leque ou, melhor, de um filme cinematográfico. Antecipadamente calculáveis, 
preexistem, na forma de possíveis, à sua realização. Assim são os sistemas estudados pela astronomia, 
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estados de consciência
89

. Muitos daqueles, portanto, que concebiam duas substâncias 

irredutíveis, matéria e espírito (geralmente vinculando a possibilidade da liberdade à 

segunda), não raro tratavam de reduzir uma à outra, ao fazer com que categorias 

espaciais fossem usadas para descrever os processos do que não era material e não tinha 

extensão: o conceito de força, tomado de empréstimo à física, é uma delas
90

. 

A confusão da qualidade com a quantidade (...), ao invadir a série dos nossos 

estados psicológicos, ao introduzir o espaço na nossa concepção da duração, 

corrompe, na própria fonte, as nossas representações da mudança exterior e 

interior, do movimento e da liberdade. Daí os sofismas da escola de Eleia, daí o 

problema do livre arbítrio. (BERGSON, 1988, pg. 55) 

Pela mediação da noção de estados de consciência profundos nos quais não se 

encontra qualquer causa exterior operante, Bergson identificará a liberdade, acusando 

ambos deterministas e dinamistas clássicos de generalização de princípios e conceitos, 

apressada e descolada da justa apreciação dos fatos - como deveria ser característico de 

todo o bom empirismo. A causalidade mecânica, regra da manifestação fenomênica no 

âmbito da matéria, é transposta ao esquema geométrico que se faz da ação livre
91

 e, por 

conseguinte, dos estados de consciência humanos
92

. Seguimos aqui a argumentação do 

capítulo terceiro do Ensaio: 

Em síntese, onde quer que se consiga dar uma explicação mecânica, nota-se um 

paralelismo quase rigoroso entre as duas séries fisiológica e psicológica, e não 

há que espantar-nos, dado que as explicações deste gênero só se encontrarão, 

decerto, onde as duas séries apresentam elementos paralelos. Mas estender este 

paralelismo às próprias séries na sua totalidade é resolver a priori o problema 

da liberdade. (...) Ora, a ligação constante dos dois termos nunca se verificou 

                                                                                                                                                                            
pela física e pela química. Será que o universo material, em seu conjunto, formará um sistema desse 
tipo?” (BERGSON, 2006, pg. 14) 
89 Cf. PRADO JR, 1989, pg. 105. 
90 Para acompanhar a análise em pormenor do conceito, Cf. BERGSON, 1988, pg. 101-5. 
91 “A ciência positiva, com efeito, dirige-se à observação sensível. Obtém assim materiais cuja 
elaboração confia à faculdade de abstrair e de generalizar, ao juízo e ao raciocino, à inteligência. Tendo 
outrora partido da matemática pura, continuou pela mecânica, depois pela física e a química; chegou já 
tarde à biologia. Seu domínio primitivo, que permaneceu seu domínio preferido, é o da matéria inerte. 
Está menos à vontade no mundo organizado, no qual só caminha com um passo firme quando se apoia 
na física e na química; prende-se àquilo que há de físico-químico nos fenômenos vitais antes que àquilo 
que é propriamente vital no vivo. Mas é grande o seu embaraço quando chega ao espírito.” (BERGSON, 
2006, pg. 36) 
92“é grande a tentação de levar até ao fundo do espírito a aplicação dos procedimentos que ainda são 
bem sucedidos na vizinhança da superfície.Cedamos a essa inclinação, e obteremos muito simplesmente 
uma física do espírito, calcada na dos corpos. Juntas, essas duas físicas constituirão um sistema 
completo da realidade, aquilo que por vezes se chama de metafísica. Como não ver que a metafísica 
assim entendida desconhece aquilo que o espírito tem de propriamente espiritual, não sendo mais que 
a extensão para o espírito daquilo que pertence à matéria? E como não ver que para tornar essa 
extensão possível, tivemos que tomar os quadros intelectuais em um estado de imprecisão que permite 
que ainda se apliquem aos fenômenos superficiais da alma, mas que os condena a já cercar menos de 
perto os fatos do mundo exterior?” (BERGSON, 2006, pg. 43). 
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experimentalmente a não ser num número muito restrito de casos, e para factos 

que, na opinião de todos, são quase independentes da vontade. (BERGSON, 

1988, pg. 104 e 105) 

Tal paralelismo verificar-se-ia, Bergson o concede, nos fenômenos psicológicos 

mais simples, desenrolados no espaço homogêneo do “eu superficial”: mas então 

abandona-se o acompanhamento pormenorizado dos fenômenos complexos de 

consciência para aplicar-lhes a mesma lógica dos simples. Não é difícil intuir que o 

esquema psicofísico acabaria por contestar a liberdade humana, ao tratar a consciência 

como se trata a matéria inerte
93

, a qual existe sob a condição de estabilidade e quase-

repetição. Inversamente, no âmbito dos estados de consciência nada nunca se repete e 

um instante nunca será igual ao outro. O ato de nomeá-los, entretanto, confere a eles 

uma estabilidade e fixidez que não possuem
94

, fixidez com que operaremos as balizas da 

vida prática cotidiana, na superfície de nós mesmos, por assim dizer. Ademais, para 

recuperar a mobilidade por detrás das palavras é necessário escavar o véu dos símbolos 

e ascender da tradução à coisa traduzida. Acontece que a psicofísica estabelece por 

princípio que “todo o estado de consciência corresponde a um determinado abalo das 

moléculas e átomos da substância cerebral, e que a intensidade de uma sensação mede a 

amplitude, a complicação ou a extensão destes movimentos moleculares” (BERGSON, 

1988, pg. 14). Essa perspectiva supõe poder acessar a totalidade da consciência por 

intermédio da sua representação mecânica. Ignora por completo o tempo e o ato criador, 

reduzindo o homem a um autômato de seus próprios hábitos. E se o faz é por uma 

ilusão inteiramente natural que nasce da análise equivocada do fenômeno do esforço 

muscular, esse estado de consciência que mais que todos parece ser uma grandeza de 

fato (ainda que não ocupe espaço) uma vez que se desenvolve extensamente. Bergson, 

ainda no começo do Ensaio, já nos diria: 

                                                           
93

 “Talvez a dificuldade deste último problema *da liberdade+ se prenda sobretudo com o facto de não se 
querer ver no estado afectivo outra coisa senão a expressão consciente de um abalo orgânico, ou a 
repercussão interna de uma causa externa.” (BERGSON, 1988, pg. 30); “O psicólogo, ao recorrer a este 
tipo de causalidade, ausenta-se da experiência interna e tematiza justamente o que está 
necessariamente ausente da consciência direta. Ele dissolve a carne da experiência no ácido do 
esquematismo mecanicista e a reduz ao tênue universo dos  conceitos da física” (PRADO JR, 1989, pg. 
80) 
94 “Nem é preciso dizer que, quando a reflexão tiver elevado ao estado de pensamento puro 
representações que não eram muito mais que a inserção da consciência num quadro material, atitude e 
movimentos, irá formar voluntariamente, diretamente, por imitação, ideias gerais que serão apenas 
ideias. Para tanto, será poderosamente ajudada pela palavra, que fornecerá novamente à representação 
um quadro, desta vez mais espiritual que corporal, no qual se inserir (...) é sempre à interação do 
pensamento com as atitudes ou hábitos motores que será preciso reportar-se, a generalização não 
sendo realmente outra coisa, na origem, do que o hábito se elevando do campo da ação para o do 
pensamento.” (BERGSON, 2006, pg. 60) 
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Como a força muscular que se desenrola no espaço e se manifesta mediante 

fenômenos mensuráveis nos dá a impressão de ter preexistido às suas 

manifestações, mas com um menor volume e, por assim dizer, em estado 

comprimido, não hesitamos em restringir cada vez mais este volume e, por fim, 

julgamos compreender que um estado puramente psíquico, não ocupando 

espaço, tenha, apesar de tudo, grandeza. (BERGSON, 1988, pg. 23). 

Eis a partir de então o tempo e o espaço, o inextenso e o extenso, confundidos, 

estando o primeiro reduzido ao segundo. Ilusão grave que é dissipada, no decorrer deste 

primeiro livro do autor, pela análise pormenorizada do esforço muscular, em que se 

percebe, conforme as conclusões de William James, que o sentimento do esforço é 

centrípeto e não centrífugo: antes resulta da conjunção de uma série complexa de 

sensações aferentes que envolvem o engajamento quase imperceptível ao organismo 

inteiro retesado em uma ação. Não se trataria, portanto, de quantidade de força se 

exteriorizando, mas de mudança qualitativa do corpo que se empenha inteiro na ação
95

. 

Vemos como o esforço é um caso privilegiado do ilusório conceito de “grandeza 

intensiva” de que falávamos no capítulo anterior. 

O exemplo da mão fechada é útil para entender esse ponto (Cf. BERGSON, 

1988, pg. 25). Quando tentamos fechar o punho “cada vez mais forte” acreditamos que 

a sensação de força localizada na mão fechada cresce em grandeza com o tempo; não 

nos damos conta de que a mão experimenta sempre a mesma coisa e se temos a 

impressão de um sentimento de esforço muscular crescente é porque a sensação 

localizada na mão se estende para o braço, para os ombros e pescoço até engajar o corpo 

inteiro em um mesmo esforço de retesamento. É a percepção confusa de uma 

multiplicidade de esforços que nos dá a impressão de maior intensidade: trata-se aqui de 

uma multiplicidade qualitativa
96

 percepcionada como grandeza intensiva, e a sensação 

de crescimento não equivale ao crescimento da sensação, que permanecesse sempre a 

mesma em natureza e mudasse tão somente em grau. A mudança é qualitativa, ou seja, a 

todo momento e a cada vez se trata de uma sensação inteiramente nova; mas  

                                                           
95 “Asseveramos que quanto mais um dado esforço nos dá a impressão de crescer, tanto mais aumenta 
o número de músculos que se contraem simpaticamente, e que a consciência aparente de uma maior 
intensidade de força sobre um dado ponto do organismo se reduz, realmente, à percepção de uma 
maior superfície do corpo interessada na operação” (BERGSON, 1988, pg. 25). 
96 “Se este raciocínio tiver fundamento, não se deverá comparar uma dor de intensidade crescente a 
uma nota da escala que se tornaria cada vez mais sonora, mas antes a uma sinfonia, em que se faria 
ouvir um número crescente de instrumentos. No interior da sensação característica, que dá o tom às 
restantes, a consciência discriminará uma multiplicidade mais ou menos considerável de sensações que 
emanam dos diferentes pontos da periferia, contracções musculares, movimentos orgânicos de toda a 
espécie: o acordo destes estados psíquicos elementares exprime as novas exigências do organismo, 
perante a nova situação que se lhe fez. Por outras palavras, avaliamos a intensidade de uma dor pelo 
interesse que uma parte maior ou menos do organismo nela quis pôr” (BERGSON, 1988, pg. 32). 
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a consciência, atormentada por um desejo insaciável de distinguir, substitui o 

símbolo pela realidade, ou não percepciona a realidade senão através do 

símbolo. Como o eu, assim refratado e por isso mesmo subdividido, se presta 

indefinidamente melhor às exigências da vida social em geral e da linguagem 

em particular, ela prefere-o, e perde pouco a pouco a vista do eu fundamental 

(BERGSON, 1988, pg. 90). 

Apraz ao nosso entendimento substituir os dados imediatos da consciência por 

sua representação, introduzindo assim o espaço no tempo
97

 e transformando as 

mudanças de qualidade que se sucedem no tempo em variações de grandeza, no espaço. 

Desde então não compreendemos como poderemos produzir algo novo, ou criar 

livremente; isso equivale a tirar dos estados de consciência puros mais conteúdo do que 

eles tinham quando representados e justapostos. A análise dos nossos estados de 

consciência não nos daria a chave para qualquer novidade ou síntese, para falar como 

Kant. O princípio abstrato e generalizado da conservação de energia, que se verifica 

para as relações entre os corpos materiais no espaço, deveria ser transposto à 

consciência e nos obrigaria a proscrever a liberdade
98

. Mas a matéria inerte se submete a 

esse princípio sobretudo porque não dura como nós: seus momentos são de uma quase-

eternidade, sendo praticamente sempre os mesmos. Já uma sensação “só porque se 

prolonga, modifica-se ao ponto de se tornar insuportável. O mesmo não continua a ser 

aqui [na nossa vida psicológica] o mesmo, mas reforça-se, aumenta com todo o seu 

passado” (BERGSON, 1988, pg. 108). Haveria, portanto, uma “força consciente ou 

vontade livre, que, submetida à acção do tempo e armazenando a duração, escaparia por 

isso mesmo à lei da conservação de energia” (BERGSON, 1988, pg. 108-9). A 

paradoxal “grandeza intensiva” pode, enfim, ser compreendida: a intensidade 

característica dos nossos estados de consciência não é uma multiplicidade ou grandeza 

numérica, mas uma multiplicidade qualitativa que se armazena e adiciona sobre si 

mesma. Em lugar de justapor-se no espaço, ela se desenvolve organicamente no tempo 

e, “cresce” através da absorção de outros estados de consciência, de forma semelhante 

                                                           
97 “Um movimento não poderia pousar-se sobre uma imobilidade, pois coincidiria então com ela, o que 
seria contraditório. Os pontos não estão no movimento, como parte, nem mesmo sob o movimento, 
como lugares do móvel. São simplesmente projetados por nós por sob o movimento, como lugares onde 
estaria, caso parasse, um móvel que por hipótese não para. Não são, portanto, propriamente falando, 
posições, mas suposições, vistas ou pontos de vista do espírito. Como, com pontos de vista, construir 
uma coisa?” (BERGSON, 2006, pg. 210) 
98 “Ouçam a discussão de dois filósofos,um dos quais pugna pelo determinismo, o outro pela liberdade: 
é sempre o determinista que parece ter razão. Ele pode ser novato e seu adversário experimentado. 
Pode advogar desleixadamente sua causa, ao passo que o outro transpira sangue pela sua. Sempre dirão 
que ele é simples, que ele é claro, que ele é verdadeiro. Ele o é fácil e naturalmente, tendo apenas que 
juntar pensamentos já prontos e frases já feitas: ciência, linguagem, senso comum, toda a inteligência 
está a seu serviço.” (BERGSON, 2006, pg. 14) 
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com que a semente ou a célula crescem e se multiplicam através da absorção de 

elementos do meio, retirando do processo o paradoxal efeito da produção de mais 

através do mesmo, da multiplicação (ao invés da conservação) da energia. 

Bento Prado Júnior vem a propósito, quando destaca, em Presença e campo 

transcendental, a importância da crítica da noção de “grandeza intensiva” para o 

argumento de Bergson sobre a liberdade. Ao examinar a noção de grandeza pura e, 

através do seu caractere fundamental da impenetrabilidade
99

, descobrir-lhe a extensão e 

relacioná-la ao espaço (pelo concurso da noção de número), Prado Jr. Mostra-nos como 

Bergson poderá criticar a ideia absurda de um estado psicológico que pudesse ter 

extensão, tal como a psicologia (ou psicofísica) de seu tempo tomava por suposto. 

(...) a impenetrabilidade é uma propriedade comum aos números e à matéria: 

dois pontos são discerníveis no espaço (e com eles as unidades da aritmética) à 

medida que se excluem reciprocamente. É o fato de que a lei da „repulsão‟ 

entre as partes é uma lei, ao mesmo tempo, da quantidade e da matéria, que 

justifica a adequação do pensamento matemático à realidade material. 

(PRADO JR, 1989, pg. 97) 

Segundo o autor, “a grandeza intensiva sempre aparece como o resultado de um 

juízo que dilui a especificidade da experiência direta, fazendo dela o efeito de uma 

causa, projetada no interior do universo da extensão” (PRADO JR, 1989, pg. 87). Da 

crítica à noção de grandeza intensiva
100

 Bergson devolverá à psicologia da consciência 

sua descrição adequada, e a intensidade dos estados de consciência será explicada por 

um novo modelo de causalidade. Para Bento, “é a descoberta de que a quantidade é a 

descrição de uma região da realidade - da realidade material ou do universo da 

exterioridade - que leva à consciência a impossibilidade de estendê-la a todas as regiões 

da realidade” (PRADO JR, 1989, pg. 96). Se na região da extensão a causalidade 

mecânica se observa, na região da intensidade o que observamos é um novo tipo de 

causalidade. Essa nova causalidade, dinâmica, realizada não de uma causa A para um 

efeito B, perfeitamente distintos, mas de a totalidade do passado interpenetrado a um 

futuro imprevisível, é o próprio tempo, como definido no primeiro ensaio de A energia 

                                                           
99 “A ideia de impenetrabilidade nada mais é, no fundo do que a manifestação da ideia mais primitiva de 
uma multiplicidade numérica ou espacial em geral (...)” (PRADO JR, 1989, pg. 91). 
100 “Nela se associam, isto é, se justapõem, a representação do espaço e a presença de uma qualidade 
vivida. Essa noção é o meio geral ou homogêneo onde determinações contraditórias passam a coexistir 
numa indiferença recíproca. (...) Ele [Bergson] encontra, na base dessa noção, a imagem de uma 
‘extensão comprimida’,a imagem confusa de uma extensão inextensa que origina as antinomias do 
entendimento *tal como aquela que opõe deterministas e espiritualistas clássicos+.” (PRADO JR, 1989, 
pg. 78) 
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espiritual, e a sua característica é o progresso qualitativo. Explicando a composição do 

termo, Bento Prado assinala: 

Este “progresso qualitativo” é progresso na medida em que a significação 

inicial se enriquece, e é qualitativo na medida em que suas etapas são 

heterogêneas e acessíveis à consciência imediata, sem qualquer recurso ao 

pensamento de estilo causal, que postula uma realidade em si como fonte e 

razão do processo (PRADO JR, 1989, pg. 85). 

Desde aqui entrevemos a ligação conceitual entre a liberdade e a criação, no sentido de 

adição de algo novo ao mundo. No âmbito do que é temporal, pelo fato mesmo de não 

haver repetição, há criação como efeito de uma causalidade toda particular que nos 

esforçaremos por delinear a partir de agora. 

 

2 - A causalidade dinâmica e a imprevisibilidade 

É através da ideia de “eu profundo” que Bergson poderá dar materialidade ao 

conceito de intensidade como multiplicidade qualitativa ou grandeza não numérica. 

Colocando-o em oposição à ideia de “eu superficial”, o filósofo cunha níveis diversos 

de experiência subjetiva, sendo o âmbito do profundo o lugar privilegiado para dar à 

vista a dinâmica própria do progresso temporal nele mesmo, afastada qualquer noção 

vaga de causalidade mecânica, em que uma causa externa e bem delimitada A poderia 

ser entendida como produzindo o efeito B na consciência tal como ocorre no mundo 

físico - e na superfície do eu. É “(...) na análise dos „sentimentos profundos‟ que se 

distinguem os dois níveis de experiência e que o qualitativo se torna acessível em si 

mesmo” (PRADO JR, 1989, pg. 87). A qualidade pura, una e total da personalidade, 

aparecerá mudando a cada segundo como um vegetal que cresce, enriquecendo-se do 

passado que acumula de maneira não aritmética, diferente de qualquer adição, em que 

se soma unidades de mesma natureza para produzir um resultado de natureza idêntica, 

diferindo tão somente em grau de cada uma das unidades que o compõe. Na consciência 

não há jamais repetição de estados, e o caráter ou os sentimentos de uma pessoa mudam 

também em natureza
101

, como quando se deixa de gostar daquilo que nos agradava 

tremendamente na infância. Justamente por isso Bento Prado Júnior poderá dizer que “a 

                                                           
101“(...) as experiências íntimas penetram-se reciprocamente, definindo um novo estilo de realidade, 
fazendo da multiplicidade qualitativa algo de inteiramente diferente daquela que se estende no 
espaço.” (PRADO JR, 1989, pg. 97) e, adiante, “A experiência purificada nos revela um tempo em que os 
instantes não se separam dentro de um espaço imaginário, mas que se organizam segundo um ritmo 
qualitativo que lhes é interior” (PRADO JR, 1989, pg. 98-9) 
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repetição é pensada, no interior do bergsonismo, como explicitação da identidade, 

passagem do mesmo ao mesmo, por oposição às noções de criação e crescimento” 

(PRADO JR, 1989, pg. 92)
102

. Se ainda falamos em causa de estados de consciência 

cambiantes, devemos ter em mente que a representação mecânica não dá conta de 

descrever esse processo. Ainda, para Bento Prado Júnior: “Se a psicologia recorre aos 

dados da física para ordenar os seus dados, ela o faz confundindo planos lógicos 

diversos” (PRADO JR, 1989, pg. 80)
103

. Para apreendê-la é necessário renunciar à 

representação, voltada para o rastro do movimento já feito, e buscar a apreensão do 

fazer-se
104

 da consciência, em progresso. Então, na incapacidade de distinguir
105

, 

estaremos diante de um desenvolvimento que emula a própria vida.  

(...) a identificação do espaço como meio homogêneo tem, como consequência 

necessária, a identificação de todo meio homogêneo como espacial. O 

essencial, para Bergson, é verificar qual é a consequência, para a teoria do 

tempo, acarretada por essa definição do espaço. Essa consequência é a 

impossibilidade de manter a concepção do tempo como “meio homogêneo de 

sucessão”. (PRADO JR, 1989, pg. 98) 

Esta “endosmose entre a experiência externa e a interna”, para falar como o 

autor; esta malversação da experiência interna real através da confusão com os quadros 

da experiência externa é, contudo, necessária, uma vez que “a experiência interna é a 

experiência de uma consciência que se encontra desde sempre como já inserida e 

situada em um universo natural” (PRADO JR, 1989, pg. 101). A consciência preparada 

pela natureza para a ação no mundo, antes de mais nada voltada para fora, por assim 

dizer, sonha e reflete quase que por capricho e a despeito do mandamento primeiro da 

natureza, a custo de muito esforço. Desde então, a reflexão sobre a liberdade, entendida 

como a produção, pela consciência, de novos estados de consciência a partir dos 

anteriores, está eivada de preconceitos mecanicistas e deterministas. 

Examinássemos mais atentamente o mecanismo de tomada decisão, que 

suspende o hábito reflexo, e encontraríamos decisões bruscas que são tomadas primeiro, 

e só depois da resolução intervém o concurso da inteligência que a justifica (mais que a 

explica), por argumentos, como se nos empenhássemos em legitimar a nós mesmos a 

                                                           
102Cf. também PRADO JR, 1989, pg. 113. 
103 “Transformando a duração em tempo *t+ e a mobilidade em movimento, a física passa a pensar a 
sucessão como uma série de simultaneidades entre estados de consciência (que está sempre ‘em 
duração’) e os estados instantâneos da matéria, isto é, do espaço percorrido.” (PRADO JR, 1989, pg. 99) 
104 “Se a causa objetiva *de um estado de consciência+ pode ser pensada e calculada, ela não pode, por 
definição, dar-se imediatamente à consciência.” (PRADO JR, 1989, pg. 80). 
105 “A exterioridade recíproca dos pontos no espaço passa a ser esquema da existência física e regra das 
conexões causais.” (PRADO JR, 1989, pg. 91) 
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decisão tomada. “A intervenção brusca da vontade é como um golpe de estado de que a 

nossa consciência tivesse o pressentimento, e que antecipadamente legitima por uma 

deliberação regular” (BERGSON, 1988, pg. 111). Está em operação o mecanismo 

retrospectivo e associacionista da inteligência, que seria tão bem caracterizado por 

Bergson em sua obra. Poder-se-ia perguntar, com a psicologia associacionista (tendo em 

Stuart Mill o representante escolhido para diálogo, Cf. BERGSON, 1988, pg. 112), se as 

decisões bruscas são escolhidas livremente, e se não seriam antes fruto de um cálculo 

deontológico, mesmo aqui, nas profundidades do eu, onde já é difícil identificar estados 

estanques e bem definidos de consciência para puxar o suposto fio de causalidade, o 

motivo tangível - onde toda a aparência o supõe inexistente -, persistindo na hipótese 

por vinculação prévia à teoria que se quer provar. Se ainda falarmos de causalidade no 

mundo interior, será em sentido completamente diverso daquele do físico, uma 

causalidade dinâmica
106

, uma vez que “para o físico, a mesma causa produz sempre o 

mesmo efeito [causalidade estática]; para um psicólogo, que não se deixa levar por 

analogias aparentes, uma causa interna produz o seu efeito uma vez, e nunca mais o 

produzirá” (BERGSON, 1988, pg. 139), dado que não se repetirá
107

. A causalidade dos 

fatos psicológicos com que os empiristas tentam negar a liberdade faz parte, pois, de 

uma psicologia grosseira, vítima da linguagem, a que nos mostra a alma 

determinada por uma simpatia, aversão ou ódio, como outras tantas forças que 

pesam sobre ela. Estes sentimentos, contanto que tenham atingido uma 

profundidade suficiente, representam cada um a alma inteira, no sentido de que 

todo o conteúdo da alma se reflecte em cada um deles. Dizer que a alma se 

determina sob a influência de qualquer um destes sentimentos é reconhecer que 

se determina a si mesma. (BERGSON, 1988, pg. 116) 

Há que se reconhecer, como nos mostra Bergson ainda no Ensaio, que a 

liberdade assim entendida compreende graus diversos relativos à profundidade do 

                                                           
106 “(...) a positividade da causalidade dinâmica, operando no ato livre, *é+ como resultado de uma 
espontaneidade ou uma força” (WORMS, 2010, pg. 87), sendo o ato livre a “expressão integral do eu” 
(idem), capaz de “engajar a totalidade do eu ou de uma vontade” (WORMS, 2010, pg. 90). Acrescente-
se, contudo, que “essa integralidade não é somente um conteúdo dado (como a ‘psicologia’ de um 
artista, que sua obra se contentaria em traduzir); ela é antes de tudo uma síntese em ato, que a obra e o 
ato contribuem a completar ou a acabar” (WORMS, 2010, pg. 82), o que é crucial para fazer caber a 
indeterminação. 
107 Dada a causalidade observada na natureza, costuma-se crer erroneamente que, havendo 
possibilidade de prever fenômenos materiais futuros (como na astronomia se prevê um eclipse), o 
mesmo se pode dar com fenômenos psicológicos, ainda quando já não envolvem qualquer sintoma 
físico e se passam em profundidades tais que já quase não se vê qualquer relação dos estados interiores 
com os objetos exteriores que lhe poderiam servir de causa. “(…) the facts of consciousness like the 
phenomena of nature are subject to laws, otherwise causality allows an absurd exception. In fact, the 
same inner causes will reproduce the same effects as in outer causes for outer effects. (...) [but] we 
cannot here speak of identical conditions because the same moment does not occur twice.” (SHATERI e 
NAVE, 2017, pg. 5) 
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sentimento
108

, ou à multiplicidade dos estados de consciência que se fundem numa 

mesma coloração. Não é o caso das “nossas acções diárias [que] se inspiram muito 

menos em nossos próprios sentimentos, infinitamente móveis, do que em imagens 

invariáveis a que estes sentimentos aderem” (BERGSON, 1988, pg. 117), formando 

como que vegetações independentes que flutuam nessa superfície homogênea que o eu 

faz para si mesmo, conforme a imagem que nos fornece o autor (Cf. BERGSON, 1988, 

pg. 116): eis o hábito em ação. 

[Quando] o acto segue a impressão sem que a minha personalidade nisso se 

interesse sou aqui um autômato consciente, e sou-o porque tenho toda a 

vantagem nisso. Ver-se-ia então que a maior parte de nossas acções diárias se 

executam assim e que, graças à solidificação, na nossa memória, de certas 

sensações, certos sentimentos, de certas ideias, as impressões de fora 

provocaram em nós movimentos que, conscientes e até inteligentes, se 

assemelham, sob muitos aspectos, a actos reflexos. É a estas acções muito 

numerosas, mas insignificantes para a maioria, que a teoria associacionista se 

aplica. Constituem, reunidas, o substracto da nossa atividade livre, e 

desempenham em relação a esta actividade o mesmo papel que as nossas 

funções orgânicas relativamente ao conjunto da nossa vida consciente. 

(BERGSON, 1988, pg. 118) 

No ato livre o homem é o próprio sentimento cambiante, sua vida psicológica 

inteira e viva é toda mobilizada, toda ela interessada em um só ponto, como que 

convergindo para ali de todas as direções. No entanto, representamos o eu livre como 

uma coisa (e não um processo) que possuiria, tal qual possuímos coisas materiais, outras 

coisas, também acabadas, a que chamamos estados de consciência, sempre idênticos e 

bem delimitados, que o eu pegaria e largaria conforme se decidisse, e só então mudasse 

de estado. Tal esquema, natural à linguagem, opõe no homem que se decide dois 

estados de alma estanques e de força diversa que cabe escolher; não logra captar a viva 

mudança
109

 nos estados de consciência, que é a própria substância do tempo, e que 

produz a escolha por uma progresso hesitante de um sentimento que avança e ganha 

terreno sobre os demais estados de consciência. Não percebe, igualmente, que no 

mecanismo da escolha humana, em verdade, “se forma uma série dinâmica de estados 

                                                           
108 “O gesto que nasce como fruto de uma liberdade plena é aquele em que a duração se exprime em 
sua totalidade, em que é mobilizada a totalidade da alma.” (PRADO JR, 1989, pg. 109) 
109 “A uma possível leitura direta da liberdade, a uma familiaridade primitiva com ela, substitui-se a 
leitura indireta e uma distância vivida. Entre a consciência e ela mesma introduziu-se o aluvião 
depositado pelo pensamento conceitual. (...) É, portanto, por virtude própria à linguagem que, desde 
sempre, a liberdade apenas se entrega indiretamente. Como os estruturalistas contemporâneos, 
Bergson supõe uma descontinuidade - fratura ontológica - entre a consciência e o real, entre o discurso 
e o Ser.” (PRADO JR, 1989, pg. 70). O bergsonismo pretende, para falar como Bento Prado Júnior, 
recolocar o problema da liberdade “ao nível da presença”, ao invés do nível do discurso, o que significa 
tornar a consciência presente a ela mesma, derrubadas as mediações da linguagem que a separavam de 
si mesma. 
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que se penetram, se reforçam uns aos outros, e chegarão a um certo acto livre por uma 

evolução natural” (BERGSON, 1988, pg. 120). Produz-se, desse modo, uma evolução 

em que o passado se acumula no presente (que vira futuro a todo instante), 

permanentemente modificando-o: cada segundo novo tem pelo menos um segundo a 

mais que o antigo, o que já basta para fazê-lo diverso. Ao determinista escapa o 

escoamento do tempo: refugia-se no passado ou no futuro e “ora se transporta (...) a um 

período anterior e afirma a determinação necessária, neste preciso momento, do acto 

futuro; ora, supondo antecipadamente a acção realizada, pretende que ela não se podia 

ter produzido de outra maneira” (BERGSON, 1988, pg. 121). E o faz porque 

Não temos nenhum interesse em escutar o rumorejo ininterrupto da vida 

profunda. E, no entanto, a duração real está aí. É graças a ela que tomam lugar 

num único e mesmo tempo as mudanças mais ou menos longas às quais 

assistimos em nós e no mundo exterior. (BERGSON, 2006, pg. 173) 

 Agrava a ilusão materialista o fato de o hábito, ao conferir certa regularidade às 

ações humanas, introduzir na vida interior o análogo da ciência na vida exterior. É a 

partir dele que temos a sensação de certeza da possibilidade de prever certas ações 

humanas, dado o conhecimento prévio de uma pessoa particular e de sua história 

própria, que funciona como seus condicionantes particulares, ao lado daqueles gerais 

dados pela natureza - numa imagem mais complexa de mecanicismo. Mas se o hábito 

que adquirimos nos prende a uma espécie de automatismo, suprime a possibilidade da 

hesitação e, portanto, suspende a liberdade, se configurando como uma espécie de 

mecanismo que quase-determina a nossa vontade e a nossa reação frente a algum 

estímulo determinado, não deixa de ser verdade que esse hábito não nos foi dado pela 

natureza. Em algum momento precisou ser criado
110

 pelo homem e desde então recria-se 

a vontade de adotá-lo, atualizá-lo e mantê-lo, indefinidamente. Poderia haver liberdade 

pelo menos aqui, nesse ato de criação do hábito, a supor que a vontade humana jogue 

algum papel nessa construção. Mas o momento da criação não interessa à psicologia que 

tem por seu paradigma a ciência física, ocupada com a matéria
111

. Como vimos, basta 

para a física considerar duas unidades de tempo, uma dada no momento eleito da partida 

                                                           
110 “Não seria então sob essa forma, como uma consciência obscurecida e uma vontade adormecida, 
que devemos nos representar a natureza? O hábito dá-nos assim a demonstração viva dessa verdade de 
que o mecanismo não se basta a si mesmo: por assim dizer, ele não seria mais que o resíduo fossilizado 
de uma atividade espiritual.” (BERGSON, 2006, pg. 273) 
111“A matéria inorganizada aparece-nos sem dúvida como decomponível em sistemas sobre os quais o 
tempo desliza sem penetrar, sistemas que são da alçada da ciência e aos quais o entendimento se 
aplica” (BERGSON, 2006, pg. 30). 
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(que não se confunde com o momento da criação, do vir a ser no mundo) e a outra, na 

chegada (que tampouco se confunde com a cessação da existência) para fornecer ao 

cálculo um ponto de apoio: supõe-se que nenhuma mudança digna de consideração 

ocorreu entre os intervalos considerados, operando um mecanismo regular; mas supõe-

se igualmente irrelevante o que se deu antes do momento arbitrariamente escolhido para 

a partida, e o que acontecerá depois do momento de parada eleito. Ora, não procede a 

psicologia representacionista de maneira análoga, tomando do homem alguns aspectos 

da personalidade já construída, ignorando o ato de construção e a reconstrução da 

personalidade ao longo do tempo de vida, para montar com esses estados abstraídos da 

consciência o análogo do esquematismo do movimento de um móvel no espaço? “Mas 

estas unidades de tempo, que constituem a duração vivida (...) são precisamente o que 

interessa ao psicólogo, porque a psicologia tem a ver com estes intervalos, e não com as 

suas extremidades” (BERGSON, 1988, pg. 135)! Cada intervalo abstraído do seu 

percurso real muda a qualidade do que era, da mesma forma com que a mera mudança 

da cadência e do ritmo na execução de uma peça musical idêntica, ao piano, produzem 

totalidades sonoras completamente diferentes e incomensuráveis entre si. Exatamente 

por essa razão Bergson poderá dizer que “o futuro do universo material, ainda que 

contemporâneo do futuro de um ser consciente, não tem nenhuma analogia com ele” 

(BERGSON, 1988, pg. 134), dado que a realidade desprovida de mobilidade ou de 

temporalidade própria, como a partitura ou a pedra, será a todo momento a mesma, 

enquanto a música produzida, a depender do ritmo próprio ao ato que a produz e 

“reproduz”, será uma a cada execução, e em todo lugar outra, jamais a mesma. Assim, 

De uma ação que fosse inteiramente nova (pelo menos pelo lado de dentro), 

que não preexistisse de modo algum, nem mesmo sob a forma de mero 

possível, à sua realização, parecem não ter a mínima ideia [a maioria dos 

filósofos]. Tal é, no entanto, a ação livre. Mas para percebê-la assim, como 

aliás para figurar-se toda e qualquer criação, novidade ou imprevisibilidade, é 

preciso reinstalar-se na duração pura. (BERGSON, 2006, pg. 12 e 13) 

 Parece natural ao materialismo e ao mecanicismo correspondente, inflados pelo 

positivismo científico, julgar o livre-arbítrio ilusório. Mas a crítica bergsonista, como 

vimos, atinge mesmo àqueles que o julgaram real, mas procederam à tentativa de 

fundamentá-lo em um esquema a que chamamos “representacionista”, ancorado na 

noção de um “possível” que preceda logicamente ao real - a exemplo de um idealismo 

de matiz platônica
112

. É importante observar que esta questão, em sua especificidade, 

                                                           
112 Cf. PRADO JR, 1989, pg. 106-107. 
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terá considerável importância posteriormente, quando procederemos à discussão 

concernente ao Direito Natural: o verdadeiro moralista na obra de Bergson aparecerá 

não como aquele que descobre verdades morais imutáveis e universais que precediam 

ao ato da sua descoberta, mas aquele que as cria - no verdadeiro sentido solidário da 

palavra criação, entendida como um infindo e benevolente ato de dar gratuito. O 

moralista e o legislador serão colocados, pelo autor, na mesma categoria do artista. Essa 

criação, entretanto, será novidade real, e não mero rearranjo de elementos preexistentes; 

romperá a repetição, portanto, se e somente se realizar-se pelo indivíduo que reinstalou-

se na duração pura e logrou tocar no Absoluto, colhendo os seus caracteres - dos quais o 

caráter de continuidade nos interessa, sobretudo. Voltaremos a esse ponto tão relevante 

para nosso percurso. Por ora basta fazer notar que a consciência humana, a nossa vida 

psicológica, é o espaço da criação por excelência
113

, e a causalidade própria da 

consciência é de outro tipo. Dinâmica, ela retira da causa precedente mais do que havia 

nela, não estando contido o efeito na sua causa imediata - sequer poderíamos localizá-la: 

trata-se da consciência inteira, que evolui como um corpo que cresce. Nesse sentido, o 

estudo da evolução dos nossos estados de consciência é, por assim dizer, a porta de 

entrada para o Ser absoluto e autopoiético, como vínhamos dizendo: ao contrário do que 

queria Kant, em nós encontramos os dois âmbitos da experiência do Ser. 

O real é composto de, por assim dizer, dois elementos constitutivos e 

radicalmente diversos, opostos em suas manifestações. Porém, só percepcionamos um 

deles, quando nos pomos a analisar o real. A dualidade nos escapa e reduzimos um dos 

termos ao outro, apreendemos realidades de naturezas diversas num misto. Isso ocorre 

porque “as articulações da inteligência vêm superpor-se exatamente às da matéria” 

(BERGSON, 2006, pg. 38), o que significa dizer que a inteligência humana é sobretudo 

espacial, adequada para percepcionar o espaço e a matéria inerte que se deita sobre ele, 

e não o movente e cambiante
114

, dado que “‟o papel da inteligência é o de presidir as 

                                                           
113 Muito embora, no Ensaio, como já pontuamos, se trate ainda de “fazer certos atos furtarem-se ao 
‘determinismo’ científico, não diretamente pela força que os causa, mas pela relação lógica que os une 
aos estados de consciência que os precederam (...) a relação entre os fatos psicológicos não depende de 
leis gerais religando dois estados isolados, mas, ao contrário, de uma relação de expressão religando 
certos estados excepcionais à totalidade do eu ou da duração que o precedeu” (WORMS, 2010, pg. 89). 
114 “Não há nisso algo surpreendente? Somos interiores a nós mesmos, e nossa personalidade é aquilo 
que deveríamos conhecer melhor. Nada disso: nosso espírito, aqui, está como que no estrangeiro, ao 
passo que a matéria lhe é familiar e que, nela, ele se sente em casa. Mas é que uma certa ignorância de 
si talvez seja útil para um ser que deve se exteriorizar para agir: ela responde a uma necessidade da 
vida.  Nossa ação exerce-se sobre a matéria e é tanto mais eficiente quanto mais longe o conhecimento 
da matéria tiver sido levado. Sem dúvida, para bem agir, é vantajoso pensar naquilo que se fará, 
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ações‟. A ação exige um mundo de objetos, diríamos, „coisificados‟, num espaço onde 

está, e a distâncias e dimensões mensuráveis” (GOUHIER, 1989, pg. 30, tradução 

livre). 

Se nossa inteligência foi assim preparada pela a natureza, como Bergson o 

demonstrará mais tardiamente, isso se deve ao modo de ação a que esta quis nos 

destinar: obrigados a percorrer o espaço e a fabricar nossas ferramentas para a 

sobrevivência através do trabalho inteligente, de justaposição de partes e peças materiais 

em instrumentos úteis, por exemplo; obrigados a falar para que nos entendamos e o 

mesmo trabalho sobre a matéria inerte possa ser coordenado de maneira a retirar dessa 

coordenação maiores rendimentos. Antecipamos aqui teses pertinentes à Evolução 

Criadora, mas também às conclusões da última obra de Bergson, As duas fontes da 

moral e da religião, momento em que aparece a distinção crucial entre o animal social e 

o animal meramente gregário, em que a sociedade animal ou humana é sempre 

entendida como empreendimento de trabalho comum, de mútua cooperação entre 

(quase) indivíduos na utilização ou na transformação da natureza, para mostrar um 

desenvolvimento e uma ligação orgânica entre o todo da obra: da inteligência espacial, 

geométrica, do logos assim adequado à materialidade tal como aparece no Ensaio, 

Bergson construirá, em A evolução criadora, o seu conceito de inteligência 

fabricadora
115

. 

Esta imobilização do fluxo interior de consciência, portanto, tem a sua razão de 

ser naquilo que torna a vida social
116

 e a comunicação possíveis, preparando os homens 

para a atividade conjunta ordenada e o entendimento mínimo. A seguinte passagem do 

Ensaio é precisa no que sintetiza este entendimento: 

                                                                                                                                                                            
compreender o que se fez, representar-se aquilo que se poderia ter feito: a natureza a isso nos convida; 
é um dos traços que distinguem o homem do animal, inteiro na impressão do momento. Mas a natureza 
não nos pede mais que uma espiadela no interior de nós mesmos: percebemos realmente então o 
espírito, mas o espírito preparando-se para moldar a matéria, adaptando-se a ela antecipadamente, 
conferindo-se um não sei quê de espacial, de geométrico, de intelectual. Um conhecimento do espírito, 
naquilo que este tem de propriamente espiritual, antes nos afastaria do objetivo. Deste nos 
aproximamos, pelo contrário, quando estudamos a estrutura das coisas.” (BERGSON, 2006, pg. 44). 
115 “Matéria e inteligência modelaram-se uma pela outra, e numa ciência que desenha a configuração 
exata da matéria nossa inteligência reencontra necessariamente sua própria imagem. A forma 
matemática que a física assumiu é assim ao mesmo tempo aquela que melhor responde à realidade e 
aquela que mais satisfaz nosso entendimento.” (BERGSON, 2006, pg. 48) 
116 “A intuição de um espaço homogêneo é já uma preparação para a vida social. O animal não 
representa provavelmente como nós, além das suas sensações, um mundo exterior bem distinto dele, 
que seja propriedade comum de todos os seres conscientes. A tendência em virtude da qual 
representamos nitidamente a exterioridade das coisas e a homogeneidade do seu meio é a mesma que 
nos leva a viver em comum e a falar.” (BERGSON, 1988, pg. 95-6) 
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quando se trata dos nossos estados de consciência, temos todo o interesse em 

manter a ilusão pela qual os levamos a participar da exterioridade recíproca das 

coisas externas. porque tal distinção, e simultaneamente solidificação, nos 

permitem dar-lhes nomes estáveis, apesar da sua instabilidade, e distintos, 

apesar da sua mútua penetração. Permitem-nos objectivá-los de alguma 

maneira na corrente da vida social. (BERGSON, 1988, pg. 158). 

Chegamos, assim, ao fundamento da distinção entre o “eu superficial” e o “eu 

profundo” no bergsonismo; no segundo, a consciência se faz presente a si mesma sem 

intermediários. Atentemos para a explicação que Bento Prado Jr dá aos dois conceitos 

fundamentais em Presença e campo transcendental: 

A descrição da consciência divide, portanto, a experiência interna em dois 

níveis: o “eu superficial” e o “eu profundo”. O primeiro é definido como 

consciência perceptiva do mundo material e como consciência linguística em 

seu acesso à intersubjetividade humana. Essencialmente, o “eu superficial” é 

consciência “re-presentativa”, definindo-se re-presentação como apropriação 

indireta ou simbólica do ser, por oposição à identificação interna e direta na 

Presença. (PRADO JR, 1989, pg. 103) 

Munidos dessa distinção estamos agora em condições de avançar na discussão a 

respeito da liberdade, do ato livre e do método a partir do qual podemos apreendê-lo. 

 

3 - O eu profundo e a intuição da liberdade 

 A liberdade e, portanto, a moralidade, como a obra futura de Bergson atestará, 

está relacionada com o eu profundo e, como o autor afirma nas páginas finais do Ensaio, 

“sem esta duração heterogênea e indistinta, em que o nosso eu evolui, não haveria crise 

moral” (BERGSON, 1988, pg. 163). Ou seja, se permanecêssemos sempre os mesmos 

não haveria arrependimento, sinal maior da responsabilização por nossos atos, segundo 

Bergson. Reconhecemos nessa passagem bergsonista sobre o arrependimento um passo 

necessário na seara a que enveredaremos adiante, em nosso capítulo quarto. 

Antecipando o argumento que desenvolveremos, esquematicamente, podemos dizer que 

se há arrependimento, é porque há, pelo menos, 1) o sentimento de empatia, no qual o 

eu coincide com o outro e sofre com ele; 2) a certeza de que se pode escolher agir 

diferente e 3) a certeza de que havia uma forma absolutamente melhor de agir, 

reconhecida naquela que não causasse sofrimento - ou, no limite, que não causasse 

sofrimento desnecessário, contingente. O egoísmo utilitário, a incapacidade de empatia 

e de arrependimento, os hábitos adquiridos bem como as demais reações reflexas do 

organismo, contudo, identificam-se com o eu superficial, ocorrem na superfície do eu e 
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reduzem o humano à condição de autômato
117

, como veremos a seguir: nessas linhas 

gerais poderíamos esboçar um sistema moral sugerido pela obra de Bergson. É a partir 

dessa nova dualidade analítica (o eu superficial e o eu profundo), através da qual se 

separa o eu em duas partes ideais, que Bergson equaciona a questão da liberdade e do 

ato livre. No final do capítulo segundo do Ensaio, a partir do exemplo das pancadas de 

martelo, Bergson nos oferece uma boa porta de entrada para introduzir a ideia de que 

haveria uma clivagem no indivíduo: um “eu superficial” e um que lhe seja oposto, o “eu 

profundo”. Acompanhemos: 

Assim, quando ouvimos uma série de pancadas de martelo, os sons formam 

uma melodia indivisível enquanto sensações puras, e dão ainda origem ao que 

chamamos um progresso dinâmico; mas, sabendo que a mesma causa objectiva 

age, decompomos esse progresso em fases que consideramos então como 

idênticas; e desta multiplicidade de termos idênticos, que não se podem 

conceber senão pelo desdobramento no espaço, chegamos ainda 

necessariamente à ideia de um tempo homogêneo, imagem simbólica da 

duração real. Numa palavra, o nosso eu toca no mundo exterior 

superficialmente. (BERGSON, 1988, pg. 87-8, grifo nosso) 

Os diferentes níveis de consciência, como podemos ver, se referem a duas 

diferentes formas não só de organizar os estados de consciência que se sucedem, mas de 

os viver e experimentar:  justapondo-os no espaço através da abstração, ou 

apreendendo-os na fusão mútua em que  eles concretamente aparecem à consciência 

atenta que se deixa viver e recebe as pancadas do martelo como recebe o som de uma 

orquestra - na qual bastaria fixar a atenção em uma parte do todo para desmembrar da 

totalidade do som os sons específicos de cada instrumento, para já não ter a experiência 

da totalidade da orquestra. A primeira forma de organização só é possível pelo concurso 

do espaço, meio homogêneo sobre o qual a inteligência justaporá os sons das sucessivas 

pancadas do martelo, tomadas como unidades distintas e equivalentes após serem 

abstraídas da “melodia indivisível”. Mas também devido à regularidade de alguns sons, 

que chegam a nós como efeitos regulares de uma causa regular que se repete, sempre a 

mesma e “espaçadamente” ou “compassadamente”, nos permitindo distinguí-las. Os 

sons sucessivos do martelo em uso, por exemplo, nos ilude
118

: ao invés de absorvermos 

                                                           
117 A oposição, consagrada na arte, entre o autômato, o robô, criado pelo homem, e o próprio homem, é 
instrutiva: o primeiro é sempre incapaz de amor, de empatia, de sensibilidade, de liberdade e de 
criatividade. 
118 “como a representação constante de um fenómeno objectivo idêntico que se repete divide a nossa 
vida psíquica superficial em partes exteriores umas das outras, os momentos assim determinados 
originam, por sua vez, distintos segmentos no progresso dinâmico e indiviso dos nossos estados de 
consciência mais pessoais. Assim se repercute, assim se propaga até às profundidades da consciência a 
exterioridade recíproca que a sua justaposição no espaço homogêneo assegura aos objectos materiais: 
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a continuidade sonora de cada uma das batidas como se estivessem ligadas entre si em 

um só contínuo musical, as desarticulamos e percebemos cada batida como uma 

totalidade sonora inteira, completa, ”solta” (sem estar presa e articulada às demais). 

Concorre para isso o sentido da visão: ao ouvirmos os sons compassados do martelo, 

imediatamente visualizamos cada um desses golpes de martelo em sua concretude, 

evocando a imagem material do objeto “martelo” em uma pancada concreta, a produzir 

o efeito sonoro subjetivo em nós. Esse efeito de associação entre o som que ouvimos e a 

materialidade do ato que o produz confunde o que se passa na temporalidade interior 

com aquilo que se desenrola na exterioridade espacial. Desde então a “melodia 

indivisível” dos sons sucessivos do martelo será apreendida como o espetáculo visual 

do martelador trabalhando. Desenrolados no espaço, desarticulados, os movimentos do 

martelador são percebidos como unidades descontínuas facilmente distinguíveis uma da 

outra, cada qual se iniciando em um ponto A do espaço e terminando num ponto B, o 

que facilita a contagem de cada uma das batidas. A suposta distinção dos sons é a 

confusão, em verdade, destes com a distinção das batidas. O sentido da visão, 

propriamente espacial, espraia-se para o da audição. Se o elo entre o objeto material e a 

sensação visual é sempre evidente, para a audição, a origem material da sensação sonora 

pode ser dificilmente distinguível. É do afã associacionista, contudo, fazer remeter todo 

estímulo à sua causa exterior, condição para os distinguir e contar e mesmo para nos 

situarmos no mundo, identificando na confusão da melodia ininterrupta os elementos 

conhecidos que concorrem na sua produção. É o que Bergson prosseguirá dizendo: 

as nossas sensações sucessivas, embora apoiando-se umas nas outras, 

conservam algo da exterioridade recíproca que caracteriza objectivamente as 

suas causas; e é por isso que a nossa vida psicológica superficial se desenrola 

num meio homogêneo sem que esse modo de representação nos custe um 

grande esforço. (BERGSON, 1988, pg. 88) 

O eu, a consciência que resulta desse processo associativo, será então superficial 

dado que, ao nível da superfície, do corpo
119

, o ser humano que sente está mais próximo 

                                                                                                                                                                            
pouco a pouco as nossas sensações desprendem-se umas das outras como as causas externas que lhes 
dão origem, e os sentimentos ou as ideias como as sensações de que eles são contemporâneos” 
(BERGSON, 1988, pg. 88); e, à frente: “(...) *confundimos+ o próprio sentimento, que está em perpétua 
mudança, com o seu objecto exterior permanente e, sobretudo, com a palavra que exprime este 
objecto” (BERGSON, 1988, pg. 91) 
119 “Mas, à medida que se realizam mais completamente as condições da vida social, à medida também 
que se acentua mais a corrente que impele os nossos estados de consciência de dentro pra fora: pouco 
a pouco, estes estados transformam-se em objectos ou em coisas; não se separam apenas uns dos 
outros, mas também de nós. (...) Assim se forma um segundo eu que esconde o primeiro, um eu cujos 
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dos objetos percebidos como causas das sensações, assim como o nadador está mais 

próximo da terra, e os estímulos nos tocam diretamente. Em oposição a essa forma de 

organização dos estados de consciência estará aquela característica do “eu profundo”, 

que opera a um nível em que a consciência que temos dos nossos estados subjetivos é 

percebida como subjetiva, embrenhando-se cada vez mais “para dentro” de nós mesmos 

e como que distanciando-se da superfície de nosso corpo, quase perdendo qualquer 

vínculo aparente a uma causa que seja exterior ao corpo. Se mergulhamos no interior de 

nós mesmos, vemos aumentar a distância entre as sensações e os objetos exteriores que 

poderíamos perceber como seus causadores, tal como o nosso nadador de antes veria 

aumentar a distância entre ele e a superfície do lago se mergulhasse. O esquematismo da 

causalidade mecânica se torna inútil. 

(...) o caráter simbólico da representação torna-se cada vez mais 

impressionante à medida que penetramos mais nas profundezas da consciência: 

o eu interior, o que sente e se apaixona, o que delibera e decide, é uma força 

cujos estados e modificações se penetram intimamente, e sofrem uma alteração 

profunda quando os separamos uns dos outros para os desenrolar no espaço. 

(BERGSON, 1988, pg. 88) 

Notemos este ponto chave da argumentação: Bergson, de pronto, coloca a 

“deliberação” e a “decisão” no âmbito do eu profundo. No resto deste capítulo segundo 

e em especial no terceiro e último capítulo do Ensaio, Bergson desenvolverá essa 

relação entre profundidade ou interpenetração dos estados de alma e a deliberação ou 

decisão, que não são mais do que outras palavras para a própria liberdade
120

. O ato livre 

implica o compromisso do eu na sua integralidade, sendo que o eu profundo se funde ao 

eu superficial, que é o que age efetivamente no mundo, no ato livre. Então podemos 

dizer que há uma fusão entre a dimensão puramente afetiva e o intelecto propriamente 

espacializado, que se tornam um só no ato que expressa a continua mutação interna. 

O ponto central do argumento é que a representação espacializante do nosso 

processo de tomada de decisão, ao justapor estados de consciência no tempo 

espacializado, cristaliza os sentimentos pessoais, móveis e sem fixidez do sujeito, em 

sentimentos impessoais, imóveis e sempre os mesmos, abstraindo destes as suas 

                                                                                                                                                                            
momentos tem momentos distintos, cujos estados se separam uns dos outros e exprimem, sem 
dificuldade, por meio de palavras” (BERGSON, 1988, pg. 96) 
120 Falta à liberdade de escolha, tal qual tratada no Ensaio, a sua dimensão propriamente moral de 
responsabilidade do agente, só tematizada em pormenor na última obra do autor, de modo que no 
horizonte do Ensaio, liberdade significa expressão imprevisível do sujeito, indeterminação do eu: na 
consciência, os estados que se sucedem não são causa mecânica um dos outros, de modo que se 
pudesse prever um estado futuro se na posse dos anteriores - sequer se pode dissociar plenamente os 
anteriores de seu continuum. 
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diferenças
121

. É com este material que os empirismos com que se tem montado as 

filosofias morais da modernidade operam; eles que permitem que se efetue as deduções 

morais e se passe à tentativa de prever, a partir da descrição de uma personalidade, os 

atos futuros de uma pessoa, como se estes pudessem ser antecipados ao fato da sua 

produção, tal como as rodovias federais em um mapa estão traçadas de uma vez por 

todas para o viajante que visita um Estado da República no qual ele nunca esteve. Na 

procura das regularidades afetivas que produzissem atos e comportamentos simétricos, 

na tentativa da aplicação genérica a todo humano dos mesmos sentimentos cristalizados 

e descoloridos em conceitos gerais, desenha-se o mecanicismo psicológico, base das 

concepções deterministas. Isso só pode redundar em uma psicologia grosseira, uma vez 

que 

O próprio sentimento é um ser que vive, se desenvolve e, consequentemente, 

muda sem cessar, caso contrário; não se compreenderia como se levou pouco a 

pouco a uma resolução: a nossa resolução seria imediatamente tomada. Mas 

vive porque a duração em que se desenvolve é uma duração cujos momentos se 

penetram: ao separarmos estes momentos uns dos outros, ao desenrolarmos o 

tempo no espaço, fizemos perder a este sentimento a sua animação e cor. 

(BERGSON, 1988, pg. 92) 

A linguagem impessoaliza sentimentos concretos, experimentados por um eu 

que vive, em sentimentos abstratos, comuns a toda uma sociedade que se utiliza das 

palavras que os descrevem com fins de comunicação e entendimento. Chamemos 

atenção para o caráter de imediatez que nossas ações teriam caso a representação 

associacionista tivesse qualquer fundamento nas dobras efetivas do fenômeno 

psicológico concreto: poderíamos tratar os fenômenos da personalidade da mesma 

forma com que tratamos os fenômenos da física, acelerando o tempo de sua produção, 

mesmo abstraindo o tempo real das operações, para antecipar os atos de consciência que 

se realizariam a partir dos estados de consciência que são nomeados, não havendo 

espaço para a hesitação e imprevisibilidade. Nossa consciência seria ela também 

reduzida a um grande quebra-cabeça em que as peças e a imagem final já estão desde 

sempre dadas. Teremos, assim, preparado o âmbito da consciência para as operações 

lógicas. 

Ei-nos, pois, perante a sombra de nós mesmos: julgamos ter analisado o nosso 

sentimento, mas, na verdade, substituimo-lo por uma justaposição de estados 

inertes, traduzíveis por palavras, e que constituem cada um o elemento comum, 

                                                           
121

 “(...) a palavra em bruto, que armazena o que há de estável, de comum e, por conseguinte, de 
impessoal nas impressões da humanidade, esmaga, ou pelo menos, encobre as impressões delicadas e 
fugitivas da nossa consciência individual” (BERGSON, 1988, pg. 92) 
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consequentemente, o resíduo impessoal, das impressões experimentadas num 

determinado caso pela sociedade inteira. É por isso que raciocinamos sobre 

esses estados e lhes aplicamos a nossa lógica simples: tendo-os elevado a 

gêneros só porque os isolamos uns dos outros, preparámo-los para servirem 

numa futura dedução. (BERGSON, 1988, pg. 92-3) 

Será no capítulo terceiro do Ensaio que Bergson se deterá na descrição e na 

crítica do associacionismo
122

, que nada mais é do que o mecanicismo psicológico que 

consiste em “nos apresenta[r] o eu e vivo como uma associação de termos que, distintos 

uns dos outros, se justapõem num meio homogêneo [da consciência espacializada]” 

(BERGSON, 1988, pg. 96). Seu pressuposto é a dissociação dos estados de consciência, 

que se apresentariam nítidos e distintos, como coisas, para poderem ser localizados 

como causas de efeitos. Esta crença, segundo Bergson, choca-se com um fato 

corriqueiro muito conhecido de todos, a saber, “o ardor irreflectido com que tomamos 

partido em certas questões [que] prova bem que nossa inteligência tem instintos: e como 

representar estes instintos senão por um impulso comum a todas as nossas ideias, isto é, 

pela sua mútua penetração?” (BERGSON, 1988, pg. 93-4). O ardor irrefletido é uma 

contaminação de nossos estados de consciência sem que possamos identificar 

claramente uma causa isolada, sendo a causa a totalidade da alma. Assim, o sentimento 

de “medo” concreto será experimentado de maneira particular por cada pessoa. Não 

produzirá sempre o mesmo efeito sequer nas mesmas pessoas, porque o sentimento 

“medo” não se repete nem na mesma pessoa da mesma maneira, nem em pessoas 

diferentes
123

. Contudo, pela própria natureza da linguagem e da vida social, a sociedade 

nos fornece uma série destas palavras que cristalizam estados de consciência 

essencialmente moventes e cambiantes, compenetrados e indistinguíveis, em essências 

gerais e genéricas;  

as ideias que recebemos já feitas e que em nós permanece sem nunca se 

assimilarem à nossa substância (...). Exteriores umas às outras, conservam 

entre si relações em que a natureza íntima de cada uma delas não entra para 

nada, relações que se pode classificar: dir-se-á, pois, delas que se associam por 

contiguidade, ou por qualquer razão lógica. (BERGSON, 1988, pg. 94). 

                                                           
122 “Esta dissociação dos elementos constitutivos da ideia, que vem a dar na abstracção, é demasiado 
cómoda para dela nos apaixonarmos na vida normal e até na discussão filosófica. Mas, quando 
imaginamos que os elementos dissociados são precisamente os que entravam na contextura da ideia 
concreta, quando, ao substituirmos a penetração dos termos reais pela justaposição dos seus símbolos, 
pretendemos reconstruir a duração com o espaço, caímos inevitavelmente nos erros do 
associacionismo.” (BERGSON, 1988, pg. 93) 
123 “e ainda que noutros espíritos tenham o mesmo nome, não são exactamente a mesma coisa” 
(BERGSON, 1988, pg. 94) 
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 Agora estamos em condições de entender em plenitude o significado da 

importante passagem do Ensaio que transcrevemos: 

A maior parte do tempo, vivemos exteriormente a nós mesmos, não 

percepcionamos do nosso eu senão o seu fantasma descolorido, sombra que a 

pura duração projecta no espaço homogêneo. A nossa existência desenrola-se, 

portanto, mais no espaço do que no tempo: vivemos mais para o mundo 

exterior do que para nós; falamos mais do que pensamos; “somos agidos” mais 

do que agimos. Agir livremente é retomar a posse de si, é situar-se na pura 

duração (BERGSON, 1988, pg. 159). 

Na intuição do eu profundo, do modo de funcionamento da consciência no nível 

profundo, lugar das nossas decisões e deliberações, nos seria dada a liberdade como um 

fato; “uma existência só pode ser dada numa experiência. Essa experiência será 

chamada visão ou contato, percepção exterior em geral, caso se trate de um objeto 

material; assumirá o nome deintuição quando versar sobre o espírito” (BERGSON, 

2006, pg. 53). Cabe agora delinear em que consiste esta experiência intuitiva do eu 

profundo, que não passa de outra face da intuição da duração.  

 

3.1. O eu profundo como o lugar privilegiado da intuição 

Vem a propósito a referência a Tarcísio Santos Pinto, em seu livro O método da 

intuição em Bergson e a sua dimensão ética e pedagógica. O autor oferece-nos uma 

definição de intuição: trata-se de um “meio apropriado de conhecimento da realidade 

(...) [que] se constitui, no decorrer do desenvolvimento da filosofia bergsoniana, como 

um método filosófico rigoroso” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 9). Também para o autor, 

ela é primeiro utilizada como forma de apreender a duração verdadeira, com vínhamos 

mostrando, e o seu desenvolvimento na obra de Bergson permanecerá ligado à 

duração
124

, que se estenderá do eu ao todo da realidade. A duração é, portanto, origem e 

fim da reflexão de Bergson, tendo precedência sobre a intuição
125

; “a duração é 

                                                           
124“A intuição da duração é (...) primordial para a constituição da filosofia bergsoniana, caracterizando-
se como aquilo ao qual de fato tudo em sua doutrina deve se remeter para fazer sentido e respaldar-se 
pela experiência. Por isso, é dessa intuição da duração que de fato devemos partir para procedermos ao 
estudo da intuição em Bergson, (...) Procuraremos nos dedicar, portanto, a compreender, antes de mais 
nada, o significado da duração na obra de Bergson, ou seja, a compreender como tal realidade vai se 
tornando cada vez mais manifesta, em seus mais profundos aspectos, com o desenvolvimento de seu 
pensamento filosófico. Procedendo dessa forma, buscaremos compreender como também se aprofunda 
e se desenvolve ao mesmo tempo a intuição, que à duração se relaciona necessariamente como o meio 
apropriado para o seu conhecimento.” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 9) 
125 “Justifica-se, portanto a explicitação relativamente tardia da intuição e a problematização do método 
vinculado a ela (LEOPOLDO E SILVA, ob.cit., pp. 35 e 36). A observação de Franklin Leopoldo nos revela 
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primeiramente o objeto: é o campo noemático que vai provocar a inflexão metódica da 

reflexão cujo resultado será a instauração da intuição como método filosófico” (SILVA 

apud SANTOS PINTO, 2005, pg. 10). Se nesta dissertação escolhemos iniciar pelas 

considerações metodológicas na apresentação do bergsonismo que estamos a 

empreender, é porque, paradoxalmente
126

, “é só por seu intermédio [da intuição] que a 

duração se apresenta como realidade para o pensador” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 10). 

Também para Tarcísio Santos, a duração é - como vínhamos mostrando - o 

“tempo real (...) onde o passado faz corpo com o presente e este desde sempre se liga ao 

futuro, num movimento contínuo de mudança” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 9), oposto 

ao tempo matemático das ciências que, como vimos anteriormente, não passa de uma 

coleção de instantes eternos, desligados uns dos outros, sem continuidade, como 

fotografias em um álbum. Tarcísio Santos prossegue, nos rastros de Bergson, nos 

mostrando como uma representação assim espacializante da consciência dá origem a 

teorias psicológicas equivocadas, como a psicofísica, que acabaria por colocar a 

liberdade em questão. Bastaria um ajuste promovido pela intuição, uma tomada de 

contato com o verdadeiro ser do tempo em nós, para que o problema desaparecesse, 

uma vez que apreenderíamos a verdadeira dinâmica da consciência e a liberdade com 

ela, depreendida já da noção de futuro e mudança implicados na noção de tempo. 

Portanto, ao escrever sobre a consciência do homem como duração e ao 

mostrar a ilegitimidade do problema da liberdade, Bergson já mostra, no seu 

primeiro ensaio, a necessidade de a Filosofia recolocar esta questão do método, 

para tentar encontrar um método adequado a ler a realidade, agora em função 

da duração. (...) [os filósofos] Não promoveram um pensamento a partir do 

imediato; muito pelo contrário, teceram de seus objetos várias interpretações 

equivocadas por estarem condicionadas por métodos que as levaram a 

considerações mediadas dos mesmos. Bergson defende, no Essai, o retorno aos 

dados imediatos da consciência, que só se tornam manifestos através da 

intuição. (SANTOS PINTO, 2005, pg. 15) 

Retornar aos dados imediatos da consciência significa confrontar os dados da 

psicologia de sua época com os resultados da observação interior a que ele próprio, 

Bergson, procedia em sua primeira obra, para os ir corrigindo. Essa volta à experiência 

interior nela mesma, suspendendo por um momento as mediações das teorias e 

                                                                                                                                                                            
ainda uma vez o fato da anterioridade da duração, que é o ‘objeto’, em relação à intuição, que aparece 
depois por ser o meio adequado ao conhecimento dessa realidade, sendo inclusive só depois 
‘explicitada’ e ‘problematizada’ enquanto método filosófico na obra de Bergson.” (SANTOS PINTO, 2005, 
pg. 10) 
126

 O paradoxo se resolve: “a duração só é dada pela intuição, e, assim, quando Bergson se coloca no 
campo da duração, coloca-se ao mesmo tempo no campo da intuição, de tal forma que as duas noções 
vão se determinando mutuamente em sua obra.” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 10) 
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representações já construídas, é já uma primeira determinação do método intuitivo, 

conforme a demonstração de Tarcísio Santos Pinto (Cf. SANTOS PINTO, 2005, pg. 

16). E este esforço mostraria que a “duração é o meio por excelência onde se 

desenvolvem os fatos de consciência que se relacionam intrinsecamente e se perpetuam 

uns nos outros, multiplicidade fluída e qualitativa” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 20), 

experienciada pela vivência plena e livre, na qual a consciência já não é uma 

observadora externa de si mesma. No dizer do autor: 

Mesmo que isso não seja claramente explicitado nessa obra, é por meio da 

intuição que Bergson consegue apreender a realidade da duração relacionada 

aos estados de consciência e tecer uma concepção de duração livre de toda 

mistura impura com a noção de espaço. A intuição aí é a “consciência 

imediata” da duração do eu (...). (SANTOS PINTO, 2005, pg. 22) 

Sob esse prisma, duração e liberdade são uma e a mesma coisa para a 

consciência que coincide consigo mesma por um ato de intuição. Intuitivamente, nós a 

perceberíamos viva, crescendo, expandindo a si mesma sem que jamais um estado de 

consciência se repita, escapando portanto da representação mecanicista do mundo 

material e do espiritual
127

. “Para ele [Bergson] a duração dos seres vivos, e 

particularmente a duração dos seres vivos conscientes, está sempre se revertendo num 

„ganho‟ de algo novo que vai sendo acrescentado ao que antes existia” (SANTOS 

PINTO, 2005, pg. 29). 

Os problemas teóricos (e mesmo práticos, como veremos) nascem quando 

estendemos ao eu profundo a mesma representação do eu superficial
128

, como se a 

consciência pudesse ser descrita retrospectivamente sem desnaturar-se e, 

consequentemente, como se o todo da consciência fosse feito de ato reflexo, diretamente 

causado por algum estímulo exterior (na extensão da crítica que é operada em Matéria e 

Memória). “As contradições inerentes aos problemas da causalidade, da liberdade, 

numa palavra, da personalidade, não tem outra origem e (...) basta, para as eliminar, 

substituir o eu real, o eu concreto, à sua representação simbólica” (BERGSON, 1988, 

pg. 97).  

                                                           
127 “(...) confundindo a duração real do que é vivo com a duração imaginária que atravessaria o universo 
material, sem nada lhe acrescentar de novo.” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 29) 
128 “É preciso procurar a liberdade num certo cambiante ou qualidade da própria acção, e não numa 
relação do acto com aquilo que ele não é ou com o que poderia ter sido. Toda a obscuridade deriva de 
tanto uns como outros representarem a deliberação sob a forma de oscilação no espaço, quando 
consiste num progresso dinâmico em que o eu e os próprios motivos estão num constante devir, como 
verdadeiros seres vivos.” (BERGSON, 1988, pg. 127) 
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 O problema conceitual, o problema da generalização apressada, é - mais uma 

vez - o problema da percepção da realidade: ambos, dinamistas e deterministas, creem 

conhecer o real quando na verdade se referem, cada qual, a um só lado da existência, 

acreditando que as lógicas distintas de funcionamento da matéria devam funcionar para 

o espírito, o que equivale a reduzir o espírito à matéria
129

. Em nenhum lugar, como 

dizíamos, tal ilusão transparece mais do que quando se tenta aplicar à duração, à 

Psicologia, portanto, os conceitos da Física, ciência que tem como seu objeto justamente 

a extensão, como pretendia a psicofísica do tempo de Bergson (e alguma neurociência 

de hoje). 

Pouco me importa que se diga “Tudo é mecanismo” ou “Tudo é vontade”: nos 

dois casos tudo está confundido. Nos dois casos, “mecanismo” e “vontade” 

tornam-se sinônimos de “ser” e, por conseguinte, sinônimos um do outro. Aí 

está o vício original dos sistemas filosóficos. Acreditam nos informar sobre o 

absoluto conferindo-lhe um nome. Mas, mais uma vez, a palavra pode ter um 

sentido definido quando designa uma coisa; perde-o assim que se aplica a todas 

as coisas (...) porventura não é evidente que uma Vontade só é vontade sob a 

condição de contrastar com aquilo que não quer? Como então o espírito poderá 

contrastar com a matéria, se a própria matéria é vontade? Pôr a vontade em 

toda parte equivale a não deixá-la em parte alguma. (BERGSON, 2006, pg. 52) 

O método bergsonista, aqui, sugere que suspendamos os conceitos prontos 

(feitos para a vida e o trabalho cotidianos) por um momento, para questionarmos a sua 

legitimidade: a verdadeira filosofia deve partir da percepção para chegar ao conceito, 

constructo que a traduza da maneira mais fiel possível. Ocorre que o procedimento mais 

comum é o contrário: partimos das ideias já prontas e buscamos o contato empírico com 

o real mediados por elas. Nada mais natural, uma vez que “a imensa maioria das ideias 

gerais é constituída por aquelas que a sociedade preparou para a linguagem com vistas à 

conversação e à ação” (BERGSON, 2006, pg. 61), ou seja, as ideias gerais traduzem 

semelhanças práticas, e não semelhanças essenciais ou objetivas, que foram 

sedimentadas através de décadas de uso cotidiano, feitas para a vida do corpo, não do 

espírito; para a ação, não para a reflexão. Não obstante  

                                                           
129 “Por que, aliás, falar de uma matéria inerte na qual a vida e a consciência se inseririam como num 
quadro? Com que direito pomos o inerte primeiro? (...) suprimam o consciente e o vivo (e só poderão 
fazê-lo por um esforço artificial de abstração, pois, mais uma vez, o mundo material talvez implique a 
presença necessária da consciência e da vida), vocês obterão de fato um universo cujos estados 
sucessivos em teoria são antecipadamente calculáveis, como as imagens, anteriores ao desenrolamento, 
que estão justapostas no filme cinematográfico. Mas então, para que o desenrolamento? Por que a 
realidade se desdobra? Como se dá que não esteja desdobrada? Para que serve o tempo? (Falo do 
tempo real, concreto, e não desse tempo abstrato que não é mais que uma quarta dimensão do 
espaço).” (BERGSON, 2006, pg. 105-6) 
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dentre essas semelhanças, algumas há, sem dúvida alguma, que remetem ao 

fundo das coisas (...) ainda serão relativas à comodidade do indivíduo e da 

sociedade, mas que a ciência e a filosofia terão apenas que desentranhar dessa 

ganga para obter uma visão mais ou menos aproximativa de algum aspecto da 

realidade. (...) É assim que papel-moeda em quantidade exagerada deve o 

pouco valor que lhe resta àquilo que ainda se encontra de ouro nas reservas. 

(BERGSON, 2006, pg. 60-61) 

O procedimento bergsonista nos faz remontar à percepção unitária do real, que 

em sua concretude se apresenta como o misto de Tempo e Espaço, de Matéria e de 

Consciência
130

, sendo tais antinomias apenas obra do pensamento abstrato que as 

escande para estudar e entender. 

 O conceito do senso comum, adequado para orientar a vida cotidiana, e o 

conceito da ciência matemática
131

, igualmente abstrato e adequado para atividade 

diferente (embora, ainda assim, para a atividade), tocam o real e absoluto através de um 

de seus lados, por assim dizer, justamente o material. Resta precaver-mo-nos de que há 

outro vasto campo do real que passa ao largo destes conceitos, cabendo à filosofia 

descrevê-los, na medida do possível, a partir de conceitos adequados, dinâmicos. Não 

obstante, uma vez que a palavra naturalmente se molda à estrutura da matéria em sua 

fixidez
132

, há uma tendência maior operando sobre a humanidade que a puxa para a 

materialidade e a espacialidade, em detrimento do espiritual e do tempo real, de modo 

que é sempre necessário um esforço muito maior para mudar a direção do pensamento. 

Conhecemos bem a resistência que a matéria impõe ao movimento. Citando Bento 

Prado, “a noção de trabalho (...) está ligada à noção de resistência. O movimento 

„normal‟ [no espaço] é „difícil‟, já que a realização de seu fim supõe uma vitória sobre 

um sistema de resistências” (PRADO JR, 1989, pg. 81-2). Analogamente o espaço 

enquanto categoria do entendimento será empecilho para o pensamento livre e lhe 

oferecerá resistência. Assim, será preciso um processo de empenho análogo ao 

                                                           
130 “A realidade, tal como a percebemos diretamente, é um pleno que não cessa de inflar e que ignora o 
vazio. Tem extensão, assim como tem duração; mas essa extensão concreta não é o espaço infinito e 
infinitamente divisível com que a inteligência se brinda como um terreno no qual construir. O espaço 
concreto foi extraído das coisas. Estas não estão nele, é ele quem está nelas. Só que, assim que nosso 
pensamento raciocina sobre a realidade, faz do espaço um receptáculo.” (BERGSON, 2006, pg. 109) 
131 “a teoria da multiplicidade de justaposição é uma crítica da matemática universal, já que limita o 
alcance do pensamento formal, revelando a raiz comum que unifica a quantidade e a realidade 
corpórea. Ao revelar a adequação essencial da matemática ao universo material revela-se, ao mesmo 
tempo, sua inadequação também essencial à realidade psicológica.” (PRADO JR, 1989, pg. 96) 
132 “Um certo matiz de vermelho pode ser idêntico a si mesmo em todos os objetos nos quais é 
encontrado. O mesmo poderia ser dito de duas notas de mesma altura, de mesma intensidade e de 
mesmo timbre. Com ou sem razão, sentimo-nos caminhar em direção a elementos ou a acontecimentos 
idênticos à medida que mais aprofundamos a matéria e resolvemos o químico em físico, o físico em 
matemático.” (BERGSON, 2006, pg. 62) 
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treinamento a que nos submetemos todas as vezes que estamos a aprender algo novo e 

difícil
133

. 

A possibilidade de inverter a direção natural do pensamento permanece, de todo 

modo, uma vez que, na qualidade de agentes, podemos perceber em nós mesmos, 

imediatamente, a duração em ato
134

. Por esse caminho passamos a entender porque 

Bergson inicia sua metafísica através de investigações psicológicas, através das quais 

resolve o problema da liberdade, que o abre ao seguinte, a saber, o da relação entre 

mente e corpo, matéria e espírito. Sintetizando o percurso contínuo percorrido em suas 

três obras principais, ele escreve: 

Quando nos pusemos o problema da ação recíproca do corpo e do espírito um 

sobre o outro, foi unicamente porque o havíamos encontrado em nosso estudo 

dos “dados imediatos da consciência”. A liberdade aparecera-nos então como 

um fato; e, por outro lado, a afirmação do determinismo universal, que era 

posta pelos cientistas como uma regra de método, era geralmente aceita pelos 

filósofos como um dogma científico. Seria a liberdade humana compatível com 

o determinismo da natureza? (BERGSON, 2006, pg. 82)  

Notemos a conformidade ao seu método: inicia por abandonar os conceitos já 

prontos e vai à análise da realidade estudada nela mesma: “cada um de nós tem, de 

facto, o sentimento imediato, real ou ilusório, da sua livre espontaneidade, sem que a 

ideia de inércia, seja por que motivo for, entre nessa representação” (BERGSON, 1988, 

pg. 100). Dada a percepção imediata da liberdade, não nos enredamos em armadilhas 

conceituais. A observação de perto do fenômeno humano, mais especificamente daquilo 

no homem que nos dá a impressão de liberdade, a saber, a consciência, leva o autor à 

compreensão dos dois modos de manifestação irredutíveis - pelo menos de um ponto de 

vista fenomenológico - da vida e da consciência (a que Worms, expressando-se em 

termos metafísicos, chamará de “dois sentidos” da - mesma - vida), como aludimos 

antes. Desde então, o problema crucial é o mesmo que ocupara o dualismo cartesiano, a 

saber, como explicar que estes dois elementos, o material e o espiritual, coexistam e, 

mais importante, que um deles, o espiritual, aja sobre o outro para ocasionar não só o 

movimento livre, mas a mudança? 

                                                           
133 “O salto para o imediato não é, ele próprio, imediato. Ele apenas é feito através da longa série de 
mediações constituída pelo recurso ao testemunho do pensamento positivo. (...) O imediato é objeto de 
uma conquista, e a volta às fontes é uma longa viagem” (PRADO JR, 1989, pg. 73). 
134 “Quanto mais nos habituamos a pensar e a perceber todas as coisas sub specie durationis, tanto mais 
nos afundamos na duração real. E quanto mais nela nos afundamos, tanto mais nos reinserimos na 
direção do princípio, no entanto transcendente, do qual participamos e cuja eternidade não deve ser 
uma eternidade de imutabilidade, mas uma eternidade de vida: de que outro modo poderíamos nós 
viver e nos mover nela?” (BERGSON, 2006, pg. 182) 



94 
 

 

4 - Da inserção do homem no mundo dos seres vivos 

Faremos, nesse item, uma breve referência a Matéria e memória com o intuito 

de pensar o modo pelo qual a memória viabiliza a ação no mundo e, portanto, a 

liberdade de agir sobre a matéria. Worms, como antes mencionado, mostra-nos que a 

seguinte questão fica em aberto no Ensaio: a possibilidade de pensar a duração e a 

liberdade não só do ponto de vista psicológico, mas também em sua concretização no 

mundo material. A solução teórica do problema da liberdade tem, segundo ele, uma 

significação prática
135

, diz respeito à vida concreta e no mundo, uma vez que “(...) não 

se trata apenas de simples análises nocionais: tanto quanto termos ou conceitos „puros‟, 

a duração e o espaço são também limites de nossa experiência” (WORMS, 2010, pg. 

41). É desde já possível, no Ensaio, que a distinção conceitual entre tempo e espaço 

“seja também uma distinção real, remetendo a uma liberdade e a uma determinação 

práticas, em ato, em nossa própria vida” (WORMS, 2010, pg. 38). Uma dificuldade 

surge neste ponto do percurso: ao reconhecer consequências práticas para a distinção 

entre tempo e espaço, evadindo o campo meramente psicológico, poderemos imaginar 

uma realidade metafísica de cada um dos termos, tempo e espaço, que vínhamos até 

aqui diferenciando, sobretudo, no interior de uma consciência, como dois aspectos de 

percepção de fenômenos. Contudo, estender concretude ontológica a ambos, tempo e 

espaço, duração e extensão (ou espírito e matéria), poderia significar enredar-se nas 

dificuldades do dualismo cartesiano
136

. Para Bergson, porém, elas nascem da errônea 

consideração da matéria, como diria no Prefácio da sétima edição de Matéria e 

memória, onde o autor nos apresenta o projeto do seu segundo livro: 

Essas dificuldades [levantadas pelo dualismo] devem-se, em sua maior parte, à 

concepção ora realista, ora idealista, que é feita da matéria. O objeto de nosso 

primeiro capítulo [de Matéria e memória] é mostrar que idealismo e realismo 

são duas teses igualmente excessivas, que é falso reduzir a matéria à 

representação que temos dela, falso também fazer da matéria algo que 

produziria em nós representações mas que seria de uma natureza diferente 

delas. (BERGSON, 1999, pg. 1) 

                                                           
135 “Mais ainda que uma dualidade metafísica em geral (fundada sobre a vida ou sobre a matéria), o 
espaço parece, pois, remeter em nós a atos opostos àqueles que estão operantes na própria duração. 
(...) Com efeito, longe de opor sumariamente duas realidades metafísicas, Bergson dissocia de maneira 
intensiva, sobre cada grau de nossa vida psicológica, duas apreciações opostas da intensidade mesma.” 
(WORMS, 2010, pg. 113). O espaço é “uma força em nossa vida”, muito mais que uma mera forma do 
nosso conhecimento, conforme célebre frase de Worms (Cf. WORMS, 2010, pg. 115). 
136 “(...) como imaginar uma relação entre a coisa e a imagem, entre a matéria e o pensamento, uma vez 
que cada um desses dois termos possui, por definição, o que falta ao outro?” (BERGSON, 1999, pg. 38) 
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A proposta de Bergson para “atenuar muito, quando não suprimir” (BERGSON, 1999, 

pg. 1) essas dificuldades teóricas levantadas pelo dualismo será, naturalmente, colocar-

se no encalço da verdadeira representação da matéria, que seria aquela do senso comum. 

O homem comum pensa que a matéria tem, em si mesma, todos os elementos que 

percebemos nela (em uma perspectiva conforme ao idealismo, portanto), ao mesmo 

tempo, ele imagina ser óbvio que a matéria que observa diante de si tem uma existência 

independente da sua consciência (conforme assevera o realismo). O homem comum 

cantado pela poesia de Alberto Caeiro, portanto, conceberia a matéria de maneira mais 

precisa do que os filósofos, já habituados a operar “a dissociação que o idealismo e o 

realismo operaram entre sua existência e sua aparência [da matéria]” (BERGSON, 

1999, pg. 2). Essa avaliação mais precisa da matéria, que a um primeiro momento nos 

pareceria contraditória, é cunhada pelo conceito de “imagem” por Bersgon, possuindo 

“uma existência a meio caminho entre a „coisa‟ [do realista] e a „representação‟ [do 

idealista]” (BERGSON, 1999, pg. 2)
137

, participando ao mesmo tempo da pura 

materialidade independente da consciência e da pura consciência independente da 

materialidade. A percepção real seria, ao mesmo tempo, exterior e interior. Aqui, uma 

vez mais, é necessário desvencilhar-se das teorias aprendidas e abordar a realidade nela 

mesma
138

. Bergson passará ao estudo detalhado da principal função da consciência, a 

memória, estando sua especificidade naquilo em que parece ser o ponto de contato entre 

o mundo material (nosso corpo, mais especificamente nosso sistema nervoso) e o 

mundo espiritual (nosso espírito, nossa memória), já que é essa capacidade de fazer 

subsistir imagens que nos foram dadas no passado da nossa percepção.  

Ora, desde que pedimos aos fatos indicações precisas para resolver o problema 

[do dualismo], é para o terreno da memória que nos vemos transportados. Isso 

era de esperar, pois a lembrança (...) representa precisamente o ponto de 

interseção entre o espírito e a matéria. (BERGSON, 1999, pg. 5) 

Esclarecer de vez a natureza esse mistério seria não só colocar fim ao impasse do 

dualismo cartesiano, mas também, ao mesmo tempo, nos munir de uma descrição 

completa da liberdade de ação concreta do homem no mundo. 

                                                           
137

 Cf. também BERGSON, 1999, pg. 54-5. 
138 “Certamente tornou-se difícil evitar essa dissociação [entre existência e aparência], desde que os 
filósofos a fizeram. Pedimos no entanto que o leitor a esqueça” (BERGSON, 1999, pg. 2-3). 
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Podemos adiantar que na solução bergsonista, como se verá, o dualismo se 

resolve em uma espécie de monismo espiritualista
139

, já que a matéria não seria uma 

substância propriamente dita, mas uma tendência ideal da vida, experienciada por nós 

como materialidade, mas que no limite da física molecular, nos escapa enquanto 

matéria, e recai indistinta no todo da realidade
140

, em si mesma una e indivisa - por isso 

Worms poderá falar em “dois sentidos da (mesma) vida” e Bergson, em “duas fontes” 

da moral e da religião, ao mesmo tempo que reduz as duas a uma, a Natureza. Passo 

importante para alcançar essa conclusão será, sobretudo, a análise das diversas afasias, 

que darão ao filósofo a certeza de que o estado psicológico ultrapassa o estado cerebral; 

que há mais no espírito do que na matéria cerebral, e não podemos reduzir a substância 

espiritual à matéria corporal, como quiseram os psicofísicos famosos na época de 

Bergson, em sua tentativa reducionista de resolver o impasse dualista ao negar 

concretude ontológica ao espírito
141

. 

Inútil relatar aqui como o problema tradicional da “relação do espírito com o 

corpo” se estreitou diante de nós a ponto de não ser mais que o problema da 

localização cerebral da memória, e como esta última questão, ela própria vasta 

demais, acabou pouco a pouco por concernir apenas à memória das palavras, 

mais especialmente ainda às doenças dessa memória particular, as afasias. O 

estudo das diversas afasias, que empreendemos com a única preocupação de 

desentranhar os fatos no estado puro, mostrou-nos que entre a consciência e o 

organismo havia uma relação que nenhum raciocínio poderia ter construído a 

priori, uma correspondência que não era nem o paralelismo nem o 

epifenomenismo, nem nada de semelhante. O papel do cérebro era o de 

escolher a todo instante, dentre as lembranças, aquelas que poderiam iluminar a 

ação começada e excluir as outras. (BERGSON, 2006, pg. 82-83) 

                                                           
139 Certamente um espiritualismo sui generis, bastante diverso das teorias espiritualistas tradicionais 
que “para afirmar a autonomia do espírito (...) julgam necessário afastar a vida espiritual do contexto de 
solicitações materiais que de certa forma a pressionam” (SILVA, 1994, pg. 337). Ensina-nos Franklin 
Leopoldo e Silva, ainda em Intuição e discurso filosófico, que “em Bergson, o estrato biológico do seu 
pensamento confere consistência real à metafísica da temporalidade, enquanto o tempo, visado como 
substrato da realidade, propicia o fundamento do dado biológico e confere significado ontológico à 
teoria da evolução. São aspectos inseparáveis, e esta é a razão pela qual Bergson não pode alinhar-se 
entre os ‘espiritualistas’ que fazem do isolamento do espírito a condição de sua autonomia.” (SILVA, 
1994, pg. 337) 
140 “E, de fato, vemos a força e a matéria reaproximarem-se e reunirem-se à medida que o físico 
aprofunda seus efeitos. Vemos a força materializar-se, o átomo idealizar-se, esses dois termos 
convergirem para um limite comum, e o universo recuperar assim a sua continuidade” (BERGSON, 1999, 
pg. 235); “cada átomo ocupa assim (...) ‘o espaço inteiro no qual se estende a gravidade’ e ‘todos os 
átomos penetram-se uns nos outros’.” (Faraday, apud BERGSON, 1999, pg. 236). 
141 O “epifenomenismo” e o “paralelismo” eram as duas principais teorias psicofísicas, e consistiam em 
considerar “o pensamento como uma simples função do cérebro e o estado de consciência como um 
epifenômeno do estado cerebral (...) [ou em tomar] os estados do pensamento e os estados do cérebro 
por duas traduções, em línguas diferentes, de um mesmo original” (BERGSON, 1999, pg. 4). 
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Tais resultados o levaram a conceber o cérebro, e o corpo em geral, como órgão 

da “atenção à vida”
142

: “o papel do corpo será, tal como o maestro para uma partitura 

musical, o de interpretar a vida do espírito, de sublinhar suas articulações motoras; o 

cérebro não tinha por função pensar, mas impedir o pensamento de se perder no sonho” 

(BERGSON, 2006, pg. 83). Em Matéria e memória, a metafísica de Bergson ganha 

mais consistência, e o tempo aparece como causa primeira. É oportuno mobilizar alguns 

momentos deste livro para mostrar que há uma “pertinência e mesmo uma verdade 

física (e não somente pragmática)” (WORMS, 2010, pg. 29) na representação espacial e 

que a vida social do homem perderá, pouco a pouco, o seu caráter fortuito para aparecer, 

cada vez mais, como uma espécie de projeto da natureza.  

Worms introduz o seu livro, Bergson ou os dois sentidos da vida, anunciando 

um ponto crucial para os propósitos que temos em vista neste momento: que “a 

distinção entre a duração e o espaço não é somente uma distinção teórica (mesmo que 

decerto seja o caso, no mais alto grau), mas que ela tem também desde o início um 

alcance prático, ou ainda, que ela intervém mesmo em nossa vida” (WORMS, 2010, pg. 

12). A distinção entre tempo e espaço no Ensaio acaba por remeter também à vida, 

ganhando uma significação biológica, que será desenvolvida na sequência da obra de 

Bergson. Devemos nos perguntar, então, “em que uma distinção que, não obstante, 

coloca-se sobretudo sobre o tempo (ou a duração) e o espaço, remeteria intrínseca e 

duplamente à vida?” (WORMS, 2010, pg. 14). A primeira via de resposta nos fará 

perguntar pela razão de ser do espaço. A segunda, pela efetividade (ou poder) do tempo, 

que se desvendará em ação autopoiética. 

Vimos anteriormente a descrição do desenvolvimento sui generis dos nossos 

estados de consciência e é preciso acrescentar que este desenvolvimento no tempo 

adquire para nós, que o vivenciamos além de o representarmos ou descrevermos, um 

caráter orgânico: percebemos o desenrolar de nossa vida como o desenrolar de um todo 

contínuo. Que estranho elemento é esse que parece como que grudar as nossas 

percepções umas nas outras impedindo que elas sejam percebidas como descontínuas, 

como talvez um ser desprovido de memória, mas provido de percepção, veria o mundo 

a cada momento percebido? Trata-se de uma espécie de ação involuntária, 

aparentemente imanente à própria ação do tempo em nós, que garante a existência do 

                                                           
142 Cf. BERGSON, 1999, pg. 203, 
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durável no tempo
143

, e não apenas da mera sucessão
144

: durar é ser percebido como 

provido de um passado, que o momento presente não cessa de prolongar e lançar ao 

futuro. Um tal ato “assegura a conservação real desses momentos do tempo, de maneira 

interna à sua sucessão mesma e sem a abandonar nem a trair, este ato que faz de toda a 

sucessão uma continuidade, e uma vida, não apenas a sucessão qualquer coisa, mas a 

duração de alguém” (WORMS, 2010, pg. 14). O tempo, desta feita, ganha contornos de 

atividade e abre-se a porta para que lhe pensemos como causa primeira
145

: não somos 

mais os produtores do tempo, mas seu produto
146

. Nós que agimos por intermédio dele 

e/ou, ainda, ele age por si próprio: “um ato interno e individual, singular e absoluto, 

para além do qual não há mais nada, e pelo qual tudo tem realidade” (WORMS, 2010, 

pg. 15). Ou ainda, o que dá no mesmo, o nosso espírito excede a nossa memória 

eminentemente prática, e não a invocamos de uma gaveta no cérebro, senão que 

vivemos nela e a selecionamos conforme as nossas necessidades práticas do momento, 

havendo em toda percepção um esforço de memória (BERGSON, 1999, pg. 31). Essa 

concepção é radicalmente distinta da concepção metafísica corriqueira que se faz do 

espírito como epifenômeno do cérebro, a qual Bergson procura afastar em Matéria e 

memória. Acompanhemos suas palavras, ainda no Prefácio à sétima edição do livro: 

(...) a psicologia tem por objeto o estudo do espírito humano enquanto 

funcionando utilmente para a prática (...) [enquanto] a metafísica é esse mesmo 

espírito humano esforçando-se para desembaraçar-se das condições da ação útil 

e para assumir-se como pura energia criadora. (...) a análise psicológica deve 

pautar-se a todo momento sobre o caráter utilitário de nossas funções mentais, 

essencialmente voltadas para a ação. (...) os hábitos contraídos na ação, 

transpostos à esfera da especulação, criam ai problemas fictícios, e (...) a 

metafísica deve começar por dissipar essas obscuridades artificiais.  

(BERGSON, 1999, pg. 9 e 10) 

A estrutura de toda a nossa experiência consciente e voluntária depende, por paradoxal 

que seja, da agência impessoal e automática dessa força temporal, objeto da metafísica. 

                                                           
143 “’(...) duração’: aqui ela já não designa apenas a extensão de tempo, como a duratio dos clássicos, 
mas o ato da continuação, o ato de se manter em e através do tempo, desta duração, esse 
endurecimento, essa solidez” (WORMS, 2010, pg. 15) 
144 “(...) a duração, longe de ser somente a sucessão temporal, quando purificada de toda espacialidade, 
designa também o ato real de uma consciência ou de um eu nessa sucessão, esse eu vivo” (WORMS, 
2010, pg. 41) 
145 “Bem se vê o que está em jogo. É a própria natureza da duração: seria ela apenas o ‘tempo’ enquanto 
se distingue, para nós, do espaço, enquanto sua confusão engendra erros em nosso conhecimento, ou 
ao mesmo tempo, ela apareceria como uma realidade própria e remeteria a um ato real que a revela no 
mundo? Seria ela somente um conteúdo crítico, ou uma realidade metafísica?” (WORMS, 2010, pg. 37-
38) 
146

 “(...) esse Eu a que se atribui a duração (...) ele não é apenas estruturado por ela, mas age nela, e 
mesmo, através dela, no mundo. (...) o ‘eu vivo’ de que fala Bergson é exclusivamente definido por e na 
duração, é um ser que dura” (WORMS, 2010, pg. 66). 
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Trata-se, assim, de uma discussão prática, sobre a nossa vida, em pelo menos dois 

sentidos: “o conteúdo do tempo, que não é senão o de nossa própria vida, mas também o 

ato da duração, que faz desses acontecimentos nossa vida individual, singular e 

subjetiva” (WORMS, 2010, pg. 15). No âmbito da nossa vida individual, 

particularizada, o cérebro funciona como um centro de distribuição de movimentos
147

, 

que molda e prepara o corpo para reagir e interagir com imagens percebidas: 

(...) o estão cerebral indica apenas uma pequena parte dele [do estado 

psicológico], aquela que é capaz de traduzir-se por movimentos de locomoção. 

Tome-se um pensamento complexo que se desdobra numa série de raciocínios 

abstratos. Esse pensamento é acompanhado da representação de imagens, pelo 

menos nascentes. E essas próprias imagens só são representadas à consciência 

depois que se desenhem, na forma de esboço ou de tendência, os movimentos 

pelos quais elas mesmas se desempenhariam no espaço - quero dizer, 

imprimiriam no corpo essa ou aquelas atitudes, liberariam tudo o que contém 

implicitamente de movimento espacial. (BERGSON, 1999, pg. 6-7) 

 Bergson já abre o capítulo primeiro deste livro enveredando pela descrição do 

que ocorre quando, desprovidos de preconceitos, nos pomos a observar o mundo: 

estaremos na presença de imagens, “no sentido mais vago em que se possa tomar essa 

palavra, imagens percebidas quando abro meus sentidos, despercebidas quando os 

fecho” (BERGSON, 1999, pg. 11). Tais imagens podem ser de dois tipos: exteriores, 

quando receberão o nome de percepção, mas também interiores, que serão chamadas de 

afecções pelo filósofo. A lembrança, nos propõe o autor ainda no início do primeiro 

capítulo, é deste segundo tipo, e cumpre também uma função eminentemente prática: 

Examino as condições me que essas afecções se produzem: descubro que vêm 

sempre se intercalar entre estímulos que recebo de fora e movimentos que vou 

executar, como se elas devessem exercer uma influência mal determinada 

sobre o procedimento final. Passo em revista minhas diversas afecções: parece-

me que cada uma delas contém, à sua maneira, um convite a agir, ao mesmo 

tempo que com a autorização de esperar ou mesmo de nada fazer. (BERGSON, 

1999, pg. 11-12) 

Lembrar é uma exigência do agir para o ser humano que, cauteloso, aprende as fórmulas 

de conduta através das quais poderá melhor explorar seu meio e evitar as ameaças que 

sabe, por experiência, que determinadas imagens lhe oferecem. A percepção guarda 

também esse tensionamento potencial, a hesitação que faz com que uma imagem 

                                                           
147 “nosso estado cerebral contém mais ou menos de nosso estado mental, conforme tendemos a 
exteriorizar nossa vida psicológica em ação ou interiorizá-la em conhecimento puro. Há portanto, enfim, 
tons diferentes de vida mental, e nossa vida psicológica pode se manifestar em alturas diferentes, ora 
mais perto, ora mais distante da ação, conforme o grau de nossa atenção à vida.” (BERGSON, 1999, pg. 
7). Cf. também BERGSON, 1999, pg. 25-27 e 162. 
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percebida atue sobre o organismo, preparando-o para uma ação
148

. A partir desse caráter 

dual da lembrança, partícipe tanto do mundo prático da ação (que se desdobra sobre o 

mundo físico) quanto do mundo espiritual (que se desdobra para o todo do passado, em 

direção à lembrança pura), Bergson desatará os impasses do realismo e do idealismo, 

demonstrando a realidade tanto do mundo material quanto do espiritual. Através de 

descrições pormenorizadas sobre o funcionamento do sistema nervoso humano, que 

guarda certa analogia àquele que encontramos no mundo organizado naquilo em que 

também serve à reação (automática ou contida) a certos estímulos
149

, Bergson descreve 

em todo o capítulo primeiro de Matéria e Memória como o mecanismo cerebral humano 

é na verdade um grande centro de recepção e distribuição de estímulos sem par no 

mundo natural, tendo o papel não de armazenamento da memória, como queriam os 

materialistas, mas de preparador da ação (Cf. BERGSON, 1999, pg. 39) e seletor de 

memórias úteis, que possa instrumentalizar em alguma situação prática que demande 

atenção à vida. 

Percebo bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a imagem 

que chamo meu corpo: elas lhes transmitem movimento. E vejo também de que 

maneira este corpo influi sobre as imagens exteriores: ele lhes restitui 

movimento. Meu corpo é portanto, no conjunto do mundo material, uma 

imagem que atua como as outras imagens, recebendo e devolvendo 

movimento, com a única diferença, talvez, de que meu corpo parece escolher, 

em uma certa medida, a maneira de devolver o que recebe. (BERGSON, 1999, 

pg. 14) 

O corpo então, ao reagir aos estímulos presentes, configura pelo hábito um quadro 

nervoso que prepara uma reação, para a qual convoca a experiência passada a se 

derramar sobre ele, sem seu auxílio. Essa memória, bem percebemos, não pode ser um 

ente inteiramente espiritual
150

, visto que invocada pela situação presente, que coloca o 

nosso corpo em um impasse entre outros corpos, que exige uma reação. Mesmo quando 

a lembrança se produziu a partir de uma percepção exterior, que por sua vez produziu 

                                                           
148 “(...) é preciso que essas imagens *exteriores+ indiquem de algum modo, em sua face voltada para o 
meu corpo, a vantagem que meu corpo poderia delas obter. (...) devolvem portanto a meu corpo, como 
faria um espelho, sua influência eventual. ordenam-se conforme os poderes crescentes ou decrescentes 
de meu corpo [sobre elas]. Os objetos que cercam meu corpo refletem a ação possível de meu corpo 
sobre eles.”(BERGSON, 1999, pg. 14 e 15) 
149 “O papel do sistema nervoso é utilizar esse estímulo, convertê-lo em procedimentos práticos, 
realmente ou virtualmente efetuados” (BERGSON, 1999, pg. 43) O sistema nervoso é condutor de 
estímulos recebidos das imagens que rodeiam e convidam o corpo (Cf. BERGSON, 1999, pg. 44 e 83). O 
virtual, em Bergson, é a reação de aprumo ou preparo para a ação que os corpos produzem, retesando o 
corpo para preparar ou esboçar os movimentos que podem se seguir, como o bote da serpente que, ao 
enrolar-se a si mesma, anuncia o salto. 
150 Assim como o corpo não pode ser um ente inteiramente material, uma vez que “(...) na forma de 
dispositivos motores (...) ele pode armazenar a ação do passado.” (BERGSON, 1999, pg. 83) 
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no mesmo ato perceptivo a reação do organismo, esboçando no corpo e como que 

instalando nele um mecanismo de ação, a memória estava vinculada às exigências 

materiais da vida prática, desenrolada entre outros corpos materiais no espaço. O 

mesmo mecanismo estaria pronto, por assim dizer, para ser desencadeado pela imagem 

ressurreta, sempre que o mundo exterior expuser o corpo a situação análoga, como 

novos “órgãos de percepção virtual influenciados pela intenção da lembrança” 

(BERGSON, 1999, pg. 149). Essa solidariedade entre a percepção e a lembrança em 

Matéria e memória faz com que Bergson possa afirmar que “não há percepção que não 

esteja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos 

misturamos milhares de detalhes da nossa experiência passada. Na maioria das vezes 

essas lembranças deslocam nossas percepções reais” (BERGSON, 1999, pg. 30)
151

. Já 

na introdução do capítulo segundo de Bergson ou os dois sentidos da vida, intitulado “A 

unidade pela duração”, Worms nos dá o parâmetro do esforço próprio de Matéria e 

Memória, relacionando-o ao movimento do todo da obra de Bergson. Segundo ele, o 

objetivo do trabalho é fornecer “uma psicologia do papel do corpo na memória” 

(WORMS, 2010, pg. 124), para fazer frente aos dois aspectos do problema deixado sem 

solução pelo Ensaio (o problema do dualismo), sendo eles: qual é a natureza da matéria, 

e haverá correspondência entre as nossas percepções e o mundo real? Claro, à medida 

em que o espaço seja considerado tão somente uma forma do entendimento, e que as 

nossas percepções sejam sempre espaciais em alguma medida, no limite redundaremos 

em idealismo. Era preciso, portanto, estabelecer se a extensão é somente uma forma do 

entendimento ou detém estatuto ontológico. Bergson encontrará na memória a mediação 

perfeita entre o extenso e o inextenso, a partir da qual poderia deduzir a estrutura da 

matéria: o problema do dualismo seria tão só a intromissão do espaço na nossa 

consideração do mundo, que nos separaria definitivamente dele, nos trancafiando no 

interior de nós mesmos, sem qualquer porta de saída. Provando, pelo contrário, que no 

fenômeno da percepção e da memória estamos diante de uma mistura de imagens 

propriamente espaciais (porque exteriores) e temporais (porque interiores), que se 

entrelaçam ao mesmo tempo; e que no fundo dessa
152

 mistura há uma percepção 

                                                           
151 “(...) os dados da memória, mais úteis na vida prática, deslocam os da consciência imediata” 
(BERGSON, 1999, pg. 62) 
152 Esquematicamente Bergson nos descreve o continuum que vai da percepção pura, passando pela 
imagem-lembrança (elemento mediador) à percepção (BERGSON, 1999, pg. 154). Passa-se de um termo 
ao outro e a partir de então, espírito e matéria (a se supor que a matéria nos seja dada imediatamente 
no ato da percepção pura) já não serão dois termos definitivamente separados e incomunicáveis. 
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impessoal, ainda que como limite ideal e jamais realizada, mas que se amolda 

inteiramente ao objeto, o problema se dissolve. Ele teria sido criado pela indistinção 

entre a imagem propriamente interior e aquela exterior a que ambos, materialistas e 

espiritualistas, cediam, fazendo da percepção algo inteiramente subjetivo e interior (Cf. 

BERGSON, 1999, pg. 31). Mas uma percepção sem memória, se possível (e como a 

natureza pode ter produzido em outras espécies), seria uma forma de percepção que se 

consagraria inteira e imediatamente ao dado exterior a cada momento
153

. Colocando-nos 

na hipótese dessa “percepção pura”, como o autor a chama, somos obrigados a 

reconhecer que a materialidade é percebida como um fato, tão logo nos coloquemos 

nela como um corpo entre os demais, como um homem comum e não filósofo que se 

consagra a intuir o mundo e não a pensar sobre ele. A consciência dos idealistas que 

reduz tudo a pensamento aparecerá como absurda uma vez que nosso corpo é apenas um 

pequeno ponto do todo da materialidade, e a parte não pode ser produtora do todo. 

Forçoso será reconhecer que, em todo ato perceptivo, “(...) um fundo impessoal 

permanece, onde a percepção coincide com o objeto percebido, e (...) esse fundo é a 

própria exterioridade” (BERGSON, 1999, pg. 76). Sendo portanto diferenciáveis os 

dois campos, Bergson acredita demonstrar, na percepção humana, a contemporaneidade 

entre dois tipos de imagem, uma exterior e outra interior, mas que, sendo absolutamente 

distinguíveis na nossa experiência - porque distintas em natureza, enquanto 

fenômenos
154

 -, se misturam no ato concreto da percepção, o que denuncia que matéria e 

espírito não seriam como a água e o óleo, mas “(...) uma lembrança poderia, de grau em 

grau, vir a inserir-se numa atitude ou num movimento” (BERGSON, 1999, pg. 112). 

Essa comunicação mesma acaba traindo a sua familiaridade de natureza enquanto 

númeno
155

, e ao todo da matéria também poderíamos estender espiritualidade. Nas 

palavras de Worms, o espaço acaba “levando-nos a pensar uma diferença irredutível 

entre nossos pensamentos, que são atos simples, e as coisas, que ocupam um espaço” 

                                                           
153 “Muitos cegos de nascença tem seus centros visuais intactos: no entanto vivem e morrem sem ter 
jamais formado uma imagem visual. Tal imagem não pode aparecer a menos que o objeto exterior 
tenha desempenhado um papel uma primeira vez: consequentemente ele deve, na primeira vez pelo 
menos, ter entrado efetivamente na representação. (...) Rejeite portanto a contribuição da memória, 
considere a percepção em estado bruto, você será obrigado a reconhecer que não há jamais imagem 
sem objeto.” (BERGSON, 1999, pg. 42-3) 
154 Cf. BERGSON, 1999, pg. 70-1. 
155 “Não haverá ai *na percepção+ nada de positivo, nada que se acrescente à imagem, nada de novo. Os 
objetos não farão mais que abandonar algo de sua ação real para figurar assim sua ação virtual, ou seja, 
no fundo, a influência possível do ser vivo sobre eles. (...) Isto equivale a dizer que há para as imagens 
uma simples diferença de grau, e não de natureza, entre ser e ser conscientemente percebidas.” 
(BERGSON, 1999, pg. 34) 
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(WORMS, 2010, pg. 124). Mas, assim como a percepção de um movimento ocorreria 

de maneira imediata nos revelaria um movimento sem móvel, uma vez que 

perceberíamos como inseparáveis o movimento e aquilo que se move
156

, também os 

atos de pensamento, quando produzem ações no mundo, quando percebidos em sua 

totalidade, deixam de parecer produzir uma ação concreta e material, no mundo, a partir 

do imaterial: passar-se-ia de um ao outro de maneira insensível no progresso da ação 

executada, através do concurso da memória que participaria de ambas as dimensões da 

vida, extensa e inextensa. Há “(...) entre as imagens e as ideias, estas inextensas e 

aquelas extensas, uma série de estados intermediários, mais ou menos confusamente 

localizados, que são os estados afetivos” (BERGSON, 1999, pg. 54). O corpo, a matéria 

e o extenso do homem, apareceriam então não mais como um termo irredutível oposto 

ao espírito que o anima: imerso também na duração, difere dos estados de consciência 

tão somente “por sua intensidade ou por seu grau” (WORMS, 2010, pg. 125), e a 

memória se encontra na interseção de corpo e espírito, utilizando-se do passado através 

de mecanismos que ajuda a construir no corpo. Também a superfície do nosso corpo, 

“(...) limite comum do exterior e do interior, é a única porção exterior que é ao mesmo 

tempo percebida e sentida” (BERGSON, 1999, pg. 59). Matéria e espírito, distinguíveis 

de fato, na experiência fenomenológica, ao mesmo tempo que comunicáveis de fato, na 

mistura do ato perceptivo ou rememorativo, começam a perder a aura de mistério com 

que as filiações teóricas apriorísticas enredavam os fatos. 

Se houvesse mais no segundo termo [a imagem interior] do que no primeiro [a 

imagem exterior], se, para passar da presença à representação, fosse preciso 

acrescentar alguma coisa, a distância seria intransponível e a passagem da 

matéria à percepção permaneceria envolvida em um impenetrável mistério. O 

mesmo não aconteceria se pudéssemos passar do primeiro termo ao segundo 

por meio de uma diminuição, e se a representação de uma imagem fosse menos 

que sua simples presença. (BERGSON, 1999, pg. 32-3) 

 A percepção, como vemos, não é a ferramenta consagrada ao conhecimento 

puro, visto que serve para dissociar de maneira útil o objeto do seu horizonte 

                                                           
156 “(...) vemos desvanecer, à medida que nos aproximamos dos últimos elementos da matéria, a 
descontinuidade que nossa percepção estabelecia em sua superfície. (...) a questão é saber se os 
movimentos reais apresentam entre si apenas diferenças de quantidade, ou se não seriam a própria 
qualidade, vibrando, por assim dizer, interiormente, e escandindo sua própria existência num número 
frequentemente incalculável de momentos. (...) Portanto é inevitável colocar esses movimentos dentro 
dessas qualidades, na forma de estímulos interiores” (BERGSON, 1999, pg. 236, 238 e 241). O 
movimento não decorreria do descolamento de um objeto material movente sobre um fundo 
homogêneo de espaço, sendo cada posição diferente somente em grau da última, mas - como em um 
caleidoscópio, conforme a imagem bergsonista - cada novo momento do movimento modifica o quadro 
inteiro da realidade, qualitativamente.  
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perceptivo, no qual ele se encontra ligado em laços de solidariedade com as demais 

imagens que a rodeiam, às quais ela prolonga. O espetáculo que a percepção em si 

mesma, consagrada ao exterior e à ação no mundo, nos oferece é muito mais rico do que 

a representação que dele fazemos, que analisa ou esquarteja esse bloco de continuidade 

em coisas perfeitamente distintas
157

. Desvinculada dos laços de solidariedade reais com 

o mundo, imaginamos que é só pela memória que podemos costurar de volta essas 

percepções solidificadas no todo: o mundo exterior nos parecerá dever ao mundo 

interior a sua unidade, que este lhe acrescentou. E por que isso acontece? Bergson, 

ainda no capítulo primeiro de Matéria e memória, nos oferece a explicação: não sendo 

ferramenta adequada para o conhecimento puro, a percepção é, pelo contrário, uma 

ferramenta à serviço da ação prática no mundo
158

.  

Ora, se os seres vivos constituem no universo „centros de indeterminação‟, e se 

o grau dessa indeterminação é medido pelo número e pela elevação de suas 

funções [nervosas], concebemos que uma simples presença possa equivaler à 

supressão de todas as partes dos objetos nas quais suas funções não estão 

interessadas. (BERGSON, 1999, pg. 34, grifo nosso) 

O corpo está cercado de imagens às quais ele reage, e cada uma dessas imagens são 

exteriores ou interiores, participando do sistema objetivo ou do sistema subjetivo do 

mundo. Se destacam, naturalmente, as imagens que interessam à nossa ação, os aspectos 

do mundo sobre os quais podemos exercer alguma influência ou, pelo contrário, podem 

exercer influência sobre o nosso próprio corpo, representando uma ameaça ou uma 

satisfação potencial: “nossa representação das coisas nasceria portanto, em última 

análise, do fato de que elas vêm refletir-se contra nossa liberdade” (BERGSON, 1999, 

pg. 34). Do mundo tomado por inteiro, como o conjunto das imagens em interação, não 

podemos dizer que seja interior, e a própria interioridade da representação depende 

dessa relação com a imagem exterior que solicita nosso corpo e faz nascer o esboço de 

nossa ação virtual (ou nossa reação) sobre ela. Estamos primeiro imersos no mundo, 

antes de estarmos imersos em nós mesmos. Mas a ação da interioridade na percepção, o 

fato de a imagem exterior ser sempre recoberta pela memória que lhe presta auxílio, 

                                                           
157 “O que é preciso para obter essa conversão *da presença à representação+ não é iluminar o objeto, 
mas ao contrário obscurecer certos lados dele, diminuí-lo da maior parte de si mesmo, de modo que o 
resíduo, em vez de permanecer inserido no ambiente (...) destaque-se.” (BERGSON, 1999, pg. 33) 
158

(...) a percepção nasce da mesma causa que suscitou a cadeia de elementos nervosos com os órgãos 
que a sustentam e com a vida em geral: ela exprime e mede a capacidade de agir do ser vivo, a 
indeterminação do movimento ou da ação que seguirá o estímulo recolhido. (BERGSON, 1999, pg. 67)  
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ilude nossa inteligência, que passa a trocar a ordem dos termos na tentativa de entender 

como o discernimento
159

 e o fenômeno do re-conhecimento
160

 se produziriam. 

(...) se esses corpos têm por objeto receber excitações para elaborá-las em 

reações imprevistas, também a escolha da reação não deve se operar ao acaso. 

Essa escolha se inspira, sem dúvida nenhuma, em experiências passadas, e a 

reação não se faz sem um apelo à lembrança que situações análogas foram 

capazes de deixar atrás delas. (BERGSON, 1999, pg. 68) 

 Realismo e idealismo seriam, ambos, tentativas de reduzir um desses sistemas de 

imagens ao outro, não aceitando a sua coexistência e sobreposição que a experiência nos 

mostra (Cf. BERGSON, 1999, pg. 22 e 23), mas partilham de um preconceito comum 

que diz respeito ao funcionamento da percepção, acreditando que sempre se percebe em 

nós, no interior, ignorando que há uma espécie de percepção que se dá no objeto, 

exteriorizada e corporal, por assim dizer, que funciona como o reflexo dos corpos 

exteriores em nosso corpo, que reage a eles
161

. Por conta disso o espaço, de mera 

categoria do entendimento que parecia ser, no desenvolvimento do Ensaio, aparece 

como campo potencial da ação, “a zona de indeterminação” que cerca nossa atividade 

(Cf. BERGSON, 1999, pg. 29) e a partir da qual nosso corpo é confrontado com objetos 

que lhe despertam interesse (Cf. BERGSON, 1999, pg. 218). E sua razão de ser aparece 

                                                           
159 O discernimento é a produção da representação, o ato percebido por nós como interior e segundo o 
qual um objeto exterior antes presente (ou presentificado) se re-apresenta à percepção pelo concurso 
da memória, sem estar disposto materialmente à nossa frente, no espaço. “(...) é a reflexão aparente do 
estímulo sobre si mesmo, o retorno da luz à imagem de onde ela parte, essa dissociação, esse 
discernimento que faz com que a percepção se separe da imagem” (BERGSON, 1999, pg. 44). Tal como o 
reflexo de um espelho nos apresenta uma imagem reduzida da imagem exterior, o sistema nervoso 
humano impede a refração ou a passagem direta dos estímulos com que essas imagens exteriores 
solicitam o corpo humano, ao derramar sua presença sobre ele, produzindo uma re-ação diversa 
daquela que se produz nos demais objetos do mundo exterior, desprovidos de vontade e liberdade. 
160 Reconhecer é diferente de conhecer, pela primeira vez, um objeto qualquer. Do primeiro contato 
perceptivo que travamos com ele extraímos uma imagem-lembrança, que a partir de então virá do 
fundo da alma recobrir cada imagem-percepção nossa, antecipando o processo do conhecimento e o 
acelerando. Desde então, estamos inseridos no mundo das imagens interiores e exteriores ao mesmo 
tempo, a todo momento. Cf. o exemplo da identificação do sentido de uma língua estrangeira, em 
BERGSON, 1999, pg. 124-142. 
161 Esse preconceito comum deturpa a maneira com que se concebe o mecanismo de reconhecimento, 
esse “associar a uma percepção presente as imagens dadas outrora em contiguidade com ela” 
(BERGSON, 1999, pg. 99-100), ocasionando, naturalmente, a tentativa de localizar no cérebro as 
lembranças e fazê-lo um reservatório de memórias, após imaginar que o percurso dos estímulos da 
sensibilidade é linear, chegando-nos do interior e se perdendo cada vez mais no interior de nós mesmos. 
Ignoram que esse percurso é antes um circuito, e que “(...) ao lado do processo aferente que traz a 
impressão ao centro, há um outro, inverso, que leva de volta a imagem à periferia” (BERGSON, 1999, pg. 
116). Reagindo aos estímulos interiores como que automaticamente, resolvem-se as dificuldades 
metafísicas, que colocam em dúvida o mundo exterior por dissociarem do circuito fechado da 
percepção-lembrança a percepção exterior e a lembrança, mas também as dificuldades em torno da 
questão da liberdade. 
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como produto da vida
162

 para possibilitar (e facilitar) a vida - ou, pelo menos, a vida ao 

nível de complexidade da humana, vida social por excelência, e não meramente 

gregária
163

, que envolve hesitação e escolha mais do que reação automática, o que dá 

origem à percepção consciente
164

. Ainda que possibilite a vida social e a lembrança, o 

espaço aparecerá também como empecilho à liberdade, não sendo somente uma 

representação antinômica da duração, mas “se encarnando no universo exterior” e 

opondo dificuldade prática à liberdade, “ameaçando-a com a servidão”
165

. E isso porque 

o mecanismo cerebral conformado às imagens demanda, automaticamente, a ação 

equivalente, efetiva ou potencial, e restringe a nossa vida psicológica àquela parte mais 

imediatamente útil em determinado momento, atuando como uma espécie de garrote do 

espírito que deixa as lembranças passarem a conta-gotas: 

O que se toma ordinariamente por uma maior complicação do estado 

psicológico revela-se, de nosso ponto de vista, como uma maior dilatação de 

nossa personalidade inteira que, normalmente restringida pela ação, estende-se 

tanto mais quanto se afrouxa o torno no qual ela se deixa comprimir e, sempre 

indivisa, espalha-se sobre uma superfície tanto mais considerável. (BERGSON, 

1999, pg. 7-8) 

No inútil
166

, no espaço da arte, criativo por excelência, e não reprodutor, o estado 

cerebral dilata o fio que, tensionado, prendia a lembrança à ação motora (tanto mais 

tensa quanto mais reflexa) e faz adentrar na representação partes cada vez maiores da 

nossa vida psicológica, que não servem efetivamente para nada, no sentido prático do 

termo; não nos auxiliam em nenhuma atividade propriamente motora. Eis aqui os 

preguiçosos, mas também os doentes mentais e sonhadores, ambos já inviáveis para o 

trabalho produtivo, no sentido econômico do termo
167

, exatamente como o Funes de 

Jorge Luis Borges, que é descrito em O memorioso como um rapaz misterioso que, após 

                                                           
162 “(...) ninguém duvida que nossa estrutura psicológica tem necessidade de conservar e de desenvolver 
a vida individual e social.” (BERGSON apud WORMS, 2010, pg. 99) e, mais à frente no mesmo texto, “(...) 
o fato de que nós pensamos ‘o mais frequentemente no espaço’ é aí imputado às necessidades de 
expressão da linguagem” (WORMS, 2010, pg. 103). A mediação da representação, que dificulta a 
apreensão da duração verdadeira, responde à uma necessidade vital, portanto. 
163 Adiantamos conceitos de As duas fontes da moral e da religião mas voltaremos a eles. O importante, 
aqui, é marcar a diferença entre o modo de sociabilidade animal e o propriamente humano. 
164 A percepção seria “uma relação variável entre o ser vivo e as influências mais ou menos distantes dos 
objetos que o interessam.” (BERGSON, 1999, pg. 30) 
165 Cf. WORMS, 2010, pg. 97. 
166 “Para evocar o passado em forma de imagem, é preciso poder abstrair-se da ação presente, é preciso 
saber dar valor ao inútil, é preciso querer sonhar. Talvez apenas o homem seja capaz de um esforço 
desse tipo.” (BERGSON, 1999, pg. 90) 
167 “O que se toma ordinariamente por uma perturbação da vida psicológica, uma desordem interior, 
uma doença da personalidade, revela-se, do nosso ponto de vista, como um relaxamento ou uma 
perversão da solidariedade que liga a nossa vida psicológica a seu concomitante motor, uma alteração 
ou uma diminuição de nossa atenção à vida exterior.” (BERGSON, 1999, pg. 8) 
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sofrer um acidente de cavalo que o deixou paraplégico, adquiriu a curiosa capacidade de 

reter a totalidade do seu passado, sendo capaz de fazer ressuscitar cada detalhe do que 

se foi e se enredar, perdido, nesse mundo gigantesco de lembranças (Cf. BORGES, 

1979, pg. 477-484).  

Uma consciência que, desligada da ação, mantivesse sob o olhar a totalidade de 

seu passado, não teria nenhuma razão para se fixar sobre uma parte desse 

passado em vez de uma outra. (...) As necessidades da vida já não determinam 

o efeito da semelhança e consequentemente da contiguidade, e, como no fundo 

tudo se assemelha, segue-se que tudo pode se associar. (BERGSON, 1999, pg. 

196-7)168 

Adverte-nos Worms, no capítulo primeiro ainda de Bergson ou os dois sentidos da vida 

que “não se pode compreender nem o Ensaio, nem o resto da obra de Bergson sem essa 

tensão entre os caracteres formais do espaço, que ocupam decerto o primeiro plano 

nesse livro (...), e sua função prática ou mesmo biológica” (WORMS, 2010, pg. 42). 

Mas, no Ensaio, “se podemos estudá-la [a espacialização] em seu mecanismo e em sua 

estrutura, vemos que sua finalidade permanece eludida, ou pressuposta, mesmo se ela 

parece remeter à prática e às necessidades da vida” (WORMS, 2010, pg. 58). Caberá a 

Matéria e Memória começar a investigação desta finalidade, remetendo-a à natureza. 

Sob a distinção lógica entre tempo e espaço no Ensaio avizinhava-se uma distinção 

biológica, que será desenvolvida posteriormente em Matéria e Memória e em A 

evolução criadora, construindo-se o célebre percurso que vai da psicologia à ontologia 

passando pela biologia. Bergson perguntará pela razão de ser das categorias espaciais do 

pensamento; embora a distinção entre tempo e espaço ali explicitada o esteja em 

contornos sobretudo lógicos, o Ensaio já parecia anunciar os desdobramentos futuros - 

mas só uma leitura retrospectiva da obra e que já conhece os seus desdobramentos 

futuros, imprevisíveis antes de virem a ser, pode nos dar esta sensação de virtualidade. 

Assim, resolver o problema da liberdade não seria afirmar a existência de um 

eu livre no mundo, mas somente o caráter irredutível, insuperável, enfim, 

antinômico, de duas descrições concorrentes de nossas ações, em termos de 

determinismo lógico e espacial, ou de duração temporal e individual. (...) [mas] 

o que quer que pensemos, o que Bergson pretende alcançar é um Eu autônomo 

até na produção de seus atos no mundo. (WORMS, 2010, pg. 66) 

Essa discussão sobre a fundamentação do espaço na biologia, para além da 

lógica, nos levará ao entendimento do espaço como uma exigência natural, 

desempenhada no mundo físico, com repercussões na configuração física mesma do 

nosso aparelho perceptivo, e a percepção deixará de ser identificada com o 

                                                           
168 Cf. também BERGSON, 1999, pg. 204. 
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conhecimento para se desvendar auxiliar da ação (Cf. BERGSON, 1999, pg. 24). Dessa 

feita, poderemos entender o espaço como um empecilho prático, concreto, não mais 

somente para a representação do fenômeno da consciência, mas também para a 

representação do mundo material e para a liberdade de ação no mesmo mundo. 

Sairemos do mundo subjetivo, ao qual parecíamos encerrados nos limites do Ensaio, 

para afirmarmos a realidade da matéria, do espírito e do corpo individual como ponto de 

contato entre as duas realidades, que transmite a liberdade espiritual ao mundo material 

através de atos livres, “(...) síntese de sentimentos e de ideias, e a evolução que conduz a 

isso, [sendo] uma evolução racional” (BERGSON, 1999, pg. 217), desenvolvidos no 

espaço povoado
169

 do mundo concreto. Worms arremata, em um preciso resumo do 

projeto da segunda obra de Bergson: “Tais são as duas teses maiores de Matéria e 

Memória: a crítica do espaço, estendida à percepção da matéria, conduz a uma 

metafísica da duração, ela própria estendida à realidade da matéria” (WORMS, 2010, 

pg. 125). Tais teses, ainda seguindo a exposição de Worms, seriam produto da 

psicologia da memória que Bergson desenvolve nesta obra. Nessa análise da memória, 

ela apareceria a Bergson “como um fenômeno duplo ou mediador: ela implica a 

duração, uma vez que vem de algum modo no „eu profundo‟ definido pela conservação 

do tempo; mas ela a espacializa, uma vez que resulta em „imagens‟ distintas, quase 

perceptíveis” (WORMS,2010, pg. 125). É nesse caráter de dubiedade, por participar dos 

dois termos que até então pareciam irredutíveis, que ele poderá construir o seu 

espiritualismo, anunciando a unidade da duração ao mesmo tempo que a realidade do 

espaço, como dois modos de manifestação da mesma vida (ou dois sentidos da vida, 

para falar como Worms uma vez mais), ao invés de dois termos irredutíveis e distintos 

em natureza - o que fundaria a impossibilidade de se passar de um ao outro e, desde 

então, alimentaria os espantos e problemas insolúveis do dualismo clássico
170

. A 

memória, então, conserva o passado, ao mesmo tempo que rompe a continuidade do 

passado para produzir imagens, que chamamos “lembranças”, claras e distintas. 

                                                           
169 É interessante notar como que, na concepção apresentada por Bergson da percepção em Matéria e 
memória, encontramos já o “campo fenomenal” e o “corpo próprio” que Merleau-Ponty descreverá em 
Fenomenologia da Percepção. 
170 Bergson “fará assim dos ‘dois sentidos da vida’ - igualmente reais, ainda que de sentidos opostos, no 
seio de uma mesma realidade - uma nova solução ao problema mesmo do Ensaio, posto pela distinção 
entre a duração e o espaço” (WORMS, 2010, pg. 131), paradoxalmente determinando um papel vital ao 
espaço, só para depois reduzi-lo à duração e esvaziar-lhe de seu estatuto ontológico para reafirmá-lo 
como deturpação da percepção da duração. Cf. também BERGSON, 1999, pg. 210-13. 
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Bergson é, pois, levado a justificar, a uma só vez, essa continuidade e essa 

ruptura da memória: ele encontra a solução no corpo; suas exigências vitais e 

sua estrutura espacial. O corpo, definido pela ação, muda, com efeito, a 

estrutura da lembrança: de uma multiplicidade indistinta e temporal, ele faz 

uma percepção distinta e espacial. Lembrar-se, pois, é um duplo trabalho: saltar 

na profundeza do passado, mas também lhe impor a forma da percepção. O 

corpo e a ação explicam e exigem esse segundo aspecto. (WORMS, 2010, pg. 

125) 

Na memória e no corpo encontramos tanto o princípio que explica a continuidade (do 

passado no presente, e do presente no futuro), quanto aquele que explica a ruptura (do 

passado com o presente no momento da ação que abre o futuro). Mas o mecanismo 

descoberto da memória e do corpo em sua atuação na memória acabam por desvendar 

também a estrutura da matéria a Bergson. Ensina Worms que “se o corpo se define pela 

ação, e se a ação impõe a espacialização, então ele não a impõe somente às lembranças 

(de um ponto de vista psicológico), mas ao mundo, à matéria ou às percepções (com 

consequências metafísicas)!” (WORMS, 2010, pg. 126). O corpo, material e engajado 

sempre na ação, faria com a percepção exatamente o que faz com a memória, lhe 

impondo a espacialização que é sua natureza própria e, com ela, a descontinuidade
171

. 

 Também Silene Torres dirige sua atenção para o papel central do corpo na 

memória, mas enfatiza ainda o papel da memória sobre o corpo, na produção da ruptura 

de que falávamos, em todo momento de decisão, e na qual encontraríamos a liberdade. 

Em Memória e criação em Bergson: Sobre o fenômeno da atenção e os planos de 

consciência, texto em que pretende “mostrar o aspecto criador da memória, em 

Bergson” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 71)
172

, ela mobiliza argumentos que nos 

ajudam a entender de que forma Bergson concebe a utilização da experiência passada na 

ação presente, e de que forma essa ação pode ser livremente escolhida.  

Se o espaço tem uma função vital no que permite a vida social e a habituação, 

que compõe essa “memória do corpo”, esse “mecanismos motores montados em seu 

interior” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 71) que procedem às ações e reações 

cotidianas do eu superficial, o tempo também o terá, no que também responde a outra 

exigência vital, da criação, como veremos. Essas seriam as duas memórias que, 

                                                           
171 “É porque o corpo espacializa tanto nossas lembranças como nossas percepções, tanto nossa 
consciência quanto a matéria, que ele mascara ao mesmo tempo a duração de uma e de outra e, além 
disso, sua comunidade profunda por natureza!” (WORMS, 2010, pg. 126). Matéria e Memória será um 
grande estudo das formas pelas quais o cérebro opera essa espacialização da memória e da percepção. 
172

 “(...) nosso objetivo é trazer à tona um aspecto um tanto negligenciado da memória em Bergson, 
presente justamente em nosso esforço de adaptação às exigências da situação presente. Trata-se da 
memória enquanto atividade criadora.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 75) 
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segundo Silene Torres, estariam diferenciadas na obra do Bergson: memória do corpo e 

memória propriamente do espírito, “existente sob a forma de lembrança independente” 

(TORRES MARQUES, 2017, pg. 72). A segunda serve para “conservar as imagens 

antigas”; a primeira, para “prolongar „seu efeito útil‟, em mecanismos montados no 

corpo, até o presente” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 72). A primeira é vivida; a 

segunda, representada. Ocorre que há, naturalmente, uma hierarquia entre elas na vida 

comum e, embora o todo do passado seja preservado na memória do espírito, só uma 

pequena parte dela, aquela parte que pode ser útil à vida prática, é efetivamente 

representada como lembrança
173

. Para Bergson, “passa-se, por graus insensíveis, das 

lembranças dispostas ao longo do tempo aos movimentos que desenham sua ação 

nascente ou possível no espaço” (BERGSON, 1999, pg. 85), ou seja, nosso corpo se 

temporaliza (ou espiritualiza
174

) e somos obrigados a vê-lo como imerso no tempo: seria 

“uma extremidade móvel que o nosso passado estenderia a todo momento em nosso 

futuro” (BERGSON, 1999, pg. 84). Instrumento do passado, o corpo animado procede a 

uma misteriosa síntese entre dois elementos experimentados como de natureza 

absolutamente distinta, matéria e espírito. 

A nossa liberdade concreta de ação no mundo estaria nessa capacidade de 

escolha e (re)direcionamento desse mecanismo de disparo automático de estímulos, 

encontrado nos organismos inferiores apenas capazes de reagir, para uma tomada de 

controle e direcionamento livremente escolhido das reações corpóreas
175

. Essa escolha é 

forjada na vida interior, espiritual; no caráter individual, “(...) sempre presente em todas 

as nossas decisões, [e que] é exatamente a síntese de todos os nossos estados passados” 

(BERGSON, 1999, pg. 170)
176

. A análise do clássico problema da afasia e das doenças 

da memória e da fala desvendam a Bergson uma memória que excede o cérebro e 

sobrevive por si mesma
177

, na profundidade do eu, feita da totalidade do passado. Mas 

                                                           
173 “(...) há um critério de ‘eficácia prática’ na seleção das lembranças que completam a percepção, de 
modo que a memória ‘motora’ está constantemente inibindo a memória espontânea” (TORRES 
MARQUES, 2017, pg. 73). 
174 “A matéria extensa, considerada em seu conjunto, é como uma consciência em que tudo se equilibra, 
se compensa e se neutraliza; (...) a distinção do corpo e do espírito não deve ser estabelecida em função 
do espaço, mas do tempo.” (BERGSON, 1999, pg. 258 e 259) 
175 Cf. BERGSON, 1999, pg. 261. 
176 Cf. também BERGSON, 1999, pg. 202-3. 
177 “(...) as lesões afetam a ‘ação nascente ou possível’, mas a ação somente, e não destroem as 
lembranças: ora, elas poderiam impedir que o corpo tomasse a atitude apropriada, frente ao objeto, à 
lembrança evocada; ora, elas cortam os vínculos da lembrança com a realidade presente, impedindo 
que a lembrança se atualize” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 76) 
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se parece, primeiro, que é o cérebro que utiliza a memória para a vida prática (como de 

fato o faz), no desenrolar de Matéria e Memória veremos a operação se inverter e a 

memória será capaz também de utilizar o cérebro
178

 (ou o corpo) como seu instrumento 

(ainda que falemos aqui de “instrumento” e “utilização”, palavras que supõem dois 

objetos em relação, por comodidade)
179

. Capaz de receber estímulos e redistribuí-los, ao 

invés de reagir a eles automaticamente como nos atos reflexos (que constituem o 

automatismo da quase totalidade da vida dos seres vivos, e da maior parte da vida dos 

humanos), em que um estímulo gera imediatamente uma resposta, o cérebro funciona 

como essa mediação que, no humano, força uma parada
180

 no circuito da excitação-e-

resposta, em alguns momentos privilegiados, e permite o desvio do itinerário desses 

estímulos elétricos (bem como a disparada da energia potencial retesada, a partir de A 

evolução criadora, como veremos sobretudo no item seguinte) em uma outra direção, 

ponderada e escolhida, abrindo a porta da liberdade.  

(...) as ideias, as lembranças puras, chamadas do fundo da memória, 

desenvolvem-se em lembranças-imagens cada vez mais capazes de se 

inserirem no esquema motor. À medida que essas lembranças adquirem a 

forma de uma representação mais completa, mais concreta e mais consciente, 

elas tendem a se confundir com a percepção que as atrai ou cujo quadro elas 

adotam. (BERGSON, 1999, pg. 146) 

 Silene Torres chamará atenção para essa “dupla forma” de atuação da memória, 

como “reconhecimento automático” e como “reconhecimento atento” (Cf. TORRES 

MARQUES, 2017, pg. 75) ou, nas palavras de Bergson, temos a memória que 

representa e a que encena o passado; a primeira só imagina ou revê, e a segunda 

efetivamente repete e movimenta (BERGSON, 1999, pg. 89 e 98). Certamente a 

segunda forma, que compõe os mecanismos dos hábitos, está mais para o utilitário, 

enquanto “as lembranças espontâneas e involuntárias permanecem „caprichosas em suas 

manifestações‟, haja vista sua não correspondência aos critérios da utilidade que 

naturalmente estabelecemos, em nossa percepção ordinária” (TORRES MARQUES, 

                                                           
178 “O que está em jogo efetivamente, para nosso autor, é justamente o trabalho do espírito, que 
definiria assim a atenção, ou seja, ‘*...+ a misteriosa operação pela qual o mesmo órgão, percebendo no 
mesmo ambiente o mesmo objeto, descobre aí um número crescente de coisas.’ (BERGSON, 1988, p. 
110). Esse trabalho é realizado pela memória, e é um trabalho de criação.” (TORRES MARQUES, 2017, 
pg. 76) 
179 “Ao chamar a atenção para a complexidade da mistura entre imagens-lembrança e movimentos, 
Bergson já revela um aspecto crucial de sua segunda obra, necessário para sua compreensão, sobretudo 
porque o que está em jogo é a própria relação entre corpo e espírito. Ou seja, a diferença de natureza 
profunda entre as duas memórias não impede que elas possam se misturar, ‘cada uma abandonando 
algo de sua pureza original’ e, assim, constituir nossa experiência concreta.” (TORRESMARQUES, 2017, 
pg. 74) 
180 Cf. TORRES MARQUES, 2017, pg. 76. 
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2017, pg. 73). Para que servirão então essas imagens-lembranças não úteis e que 

ameaçam “(...) desnaturar o caráter prático da vida, misturando o sonho à realidade” 

(BERGSON, 1999, pg. 92) e que a consciência prática aferrada ao momento presente 

constantemente tenta inibir? No sonho
181

 encontramos não só uma realidade espiritual 

superior, mas também uma espécie de liberdade superior àquela que realizamos 

estritamente aferrados aos imperativos práticos, quando conseguimos aglutinar uma 

quantidade maior do passado para despejá-lo no quadro estreito do presente. Assim, 

“Completar uma lembrança com detalhes mais pessoais, não consiste de modo algum, 

em justapor mecanicamente lembranças a estas lembranças, mas em transportar-se a um 

plano de consciência mais extenso, em afastar-se da ação na direção do sonho” 

(BERGSON, 1999, pg. 282). Será preciso a iniciação em um novo modo de vida, em 

que nos afastamos dos imperativos utilitários da vida e da percepção, para adquirirmos a 

aura do artista, mais “desinteressado” e mesmo “desatento” (à vida, à conservação da 

própria) de que nos fala Bergson já no Ensaio, e que por isso mesmo tem a sua 

disposição o primeiro tipo de memória, mais profunda e enraizada em porções maiores 

de passado. A filosofia de Bergson pretende-se, desde sua primeira obra, a ser este 

método através do qual treinamos o alargamento da percepção, deslocando-a do que é 

utilitário para dar vazão às memórias que embalam o eu profundo
182

. Trata-se de 

afeiçoar-se a um novo tipo de atenção
183

. 

Situando-nos do ponto de vista dessa experiência concreta e real, na qual se 

unem, a despeito de sua diferença natureza, movimentos cerebrais e 

lembranças, ação nascente e memória independente (...) [objetiva-se] 

evidenciar, a partir do exemplo do cone invertido184, os dois movimentos 

possíveis da memória, ou da “consciência presente”, os quais permitem ao 

mesmo tempo pensar a oposição e a colaboração entre percepção (presente) e 

                                                           
181 Cf. BERGSON, 1999, pg. 92-3. 
182

 Um treinamento para produzir, metodicamente, aquilo que acidentes lograram fazer: “Se um 
acidente perturbar o ‘*...+ equilíbrio mantido pelo cérebro entre excitação exterior e reação motora’, 
afrouxando ‘*...+ por um instante a tensão dos fios que vão da periferia à periferia passando pelo centro’, 
as lembranças caprichosas saem da obscuridade” (BERGSON apud TORRES MARQUES, 2017, pg. 74). As 
lembranças caprichosas são, nelas mesmas, indistinguíveis da própria vida, em sua totalidade. É o todo 
da personalidade que poderá se manifestar assim e, com ele, os atos criadores. 
183 “A teoria da atenção, apresentada no segundo capítulo do livro, antecipa a tese sobre os planos de 
consciência do terceiro capítulo. ‘Para mostrar como uma lembrança poderia, de grau em grau, vir a 
inserir-se numa atitude ou num movimento (...)’.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 76). 
184 “Se eu representar por um cone SAB a totalidade das lembranças acumuladas em minha memória, a 
base AB, assentada no passado, permanece imóvel, enquanto o vértice S, que figura a todo momento 
meu presente, avança sem cessar, e sem cessar também toca o plano móvel P de minha representação 
atual do universo. Em S encontra-se a imagem do corpo; e, fazendo parte do plano P, essa imagem 
limita-se a receber e a devolver as ações emanadas de todas as imagens que compõem o plano.” 
(BERGSON, 1999, pg. 176) 
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lembrança (passado), assim como a determinação dos diferentes planos de 

nossa vida consciente. (TORRES MARQUES, 2017, pg. 75) 

Percepção e lembrança colaboram quando uma se sobrepõe à outra, de maneira passiva, 

automática, sem requerer qualquer esforço por parte de quem percebe: aciona-se aqui o 

mecanismo do hábito
185

. Todo hábito, contudo (e como já vimos) tem que ser primeiro 

criado
186

. No ato da criação de um hábito essa correspondência entre percepção e 

memória não pode se dar, uma vez que se está construindo, “(...) provocada por duas 

correntes de sentidos contrários, uma delas, centrípeta, vindo do objeto exterior, a outra, 

centrífuga, tendo por ponto de partida o que chamamos de „lembrança pura‟” 

(BERGSON, 1999, pr. 148). Essa construção pode ser dirigida pela vontade empenhada 

em um esforço: mais que um ato reflexo, temos um ato reflexivo aqui, no qual 

interpretamos uma percepção com as memórias de que dispomos. “Todas essas imagens 

vão ao encontro da percepção, interpretando-a e dela se nutrindo o suficiente para 

adquirirem força e vida, a fim de se exteriorizarem.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 

77). Assim se dá a criação, e não apenas a repetição, de ações e percepções no corpo 

humano: através da atividade do espírito - ao invés da sua mera passividade quando 

adequado à percepção, sua senhora, no “círculo estreito” da atenção ou do esforço 

intelectual (Cf. TORRES MARQUES, 2017, pg. 78). Nas palavras de Bergson, no 

capítulo terceiro de Matéria e memória, consagrado especialmente à imagem dos 

círculos concêntricos adicionados ao cone invertido com tantas outras bases, cada vez 

mais largas, de A‟B‟, A”B” e assim sucessivamente até o limite de AB, esquematizando 

os vários níveis da memória superficial e profunda, temos que 

Tendemos a dispersar-nos em AB à medida que nos liberamos mais de nosso 

estado sensorial e motor para viver a vida do sonho; tendemos a concentrar-nos 

em S à medida que nos ligamos mais firmemente à realidade presente, 

respondendo através de reações motoras as excitações sensoriais. (BERGSON, 

1999, pg. 190-1) 

Através da imagem dos círculos estreitos como a ponta de um cone, largos como a base, 

Bergson opõe dois termos limites para tantos possíveis “graus de tensão adotados pelo 

                                                           
185 “(...) a percepção será diminuída de um de seus elementos cada vez que um dos fios ditos sensitivos 
[do sistema nervoso] for cortado, porque então alguma parte do objeto exterior torna-se impotente 
para solicitar a atividade, e as também cada vez que um hábito estável for adquirido, porque desta vez a 
réplica inteiramente pronta torna a questão [que o estímulo externo coloca à minha vontade+ inútil.” 
(BERGSON, 1999, pg. 44). Bergson descreve o mecanismo psicológico do hábito adiante: “Justamente 
porque a lembrança de intuições anteriores análogas é mais útil que a própria intuição, estando ligada 
em nossa memória a toda a série dos acontecimentos subsequentes e podendo por isso esclarecer 
melhor nossa decisão, ela desloca a intuição real *do objeto exterior+” (BERGSON, 1999, pg. 69). 
186 Cf. BERGSON, 1999, pg. 94-5. 
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nosso espírito” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 78): de um lado uma percepção atada 

quase que estritamente ao objeto percebido e à sua utilidade prática, que só deixa 

“passar” por seu garrote as lembranças úteis e que se sobreponham às percepções atuais; 

do outro lado uma outra espécie de percepção, capaz de utilizar o objeto ao invés de ser 

utilizado por ele, que submerge a percepção do objeto em uma área mais vasta de 

memórias que deixa passar do eu profundo ao superficial, através de um esforço 

intelectual, para interpretar a percepção atual e, o fazendo, poder subverter as formas do 

seu uso, criando novas e desinteressadas
187

. Este procedimento está no fundo da obra de 

arte, mas também na moralidade, como veremos, e faz eco no título deste trabalho que 

tens em mãos. 

 Esta discussão sobre as duas formas de memória, que pode ser acompanhada em 

Matéria e memória a partir do exemplo do decorar ou “saber de cor” (Cf. BERGSON, 

1999, pg. 85-8)
188

, é importante porque, ao estabelecer que se passa de uma a outra por 

graus, e que não estão separadas mas se interpenetram no misto da experiência, sendo o 

topo do cone ainda uma participação da memória na percepção, Bergson pode 

esclarecer o mistério que ocupava os dualistas, o da conexão entre corpo e espírito, 

matéria e memória, tomadas como dois termos irredutíveis, duas substâncias ou duas 

coisas de natureza irreconciliável, ao mesmo tempo que reinsere o homem no mundo 

dos seres vivos, pintando a concretude das suas ações no mundo. Através da reflexão 

sobre o significado do “momento presente” para a consciência estabelece-se, conforme 

Silene Torres, como passo fundamental do desenvolvimento de Matéria e Memória:  

Bergson (1988, p. 168) acredita poder mostrar, nesse ponto, o vínculo entre as 

duas espécies de memória, anteriormente separadas: uma vez que o presente é, 

na verdade, nosso passado imediato, e se não percebemos praticamente senão o 

passado, e a consciência presente sendo já memória, as duas memórias vão se 

unir intimamente. Como consequência, o corpo adquire uma nova dimensão. 

(TORRES MARQUES, 2017, pg. 80) 

Não mais partes separadas e estanques de um todo que não se pode conceber como é 

composto, “a relação entre a memória espontânea e a memória motora é contínua: a 

todo momento há um trânsito entre elas, que, nesse movimento dinâmico, se 

complementam. Inseparáveis, a memória verdadeira serve de base à memória do corpo” 

(TORRES MARQUES, 2017, pg. 81). Toda percepção atual, ainda que voltada para a 

                                                           
187

 “(...) essa memória atenta é criadora, viva, maleável e móvel em seu esforço de interpretação e 
adaptação à situação presente.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 79) 
188 Cf. também BERGSON, 1999, pg. 176. 
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prática e para a ação do corpo, está eivada já de memória e “em nenhum momento 

pode-se afirmar com precisão que a idéia ou que a imagem-lembrança acaba, que a 

imagem-lembrança ou que a sensação começa” (BERGSON, 1999, pg. 141). O que 

separa o homem de ação, prático e de “bom senso”
189

, é justamente a adequação entre as 

memórias úteis e a percepção presente. Os artistas, sonhadores e desajustados, pelo 

contrário, vivem “no passado meramente por prazer, as lembranças emergindo à sua 

consciência, mas não tendo qualquer proveito para a situação atual.” (TORRES 

MARQUES, 2017, pg. 82). 

 Esse alargamento da memória que é mobilizada em uma situação prática 

qualquer produz no mecanismo da inteligência voltada para a ação, e não para o sonho, 

um desajuste que, por sua vez, permite o deslocamento da representação e da ação: o 

homem é então capaz, através da reflexão, de produzir ideias gerais (Cf. TORRES 

MARQUES, 2017, pg. 84). A “reflexão”, aqui, adquire sentido com a palavra “reflexo”, 

mas aquele dos espelhos, e não aquele dos atos reflexos. No segundo, uma excitação 

produz uma reação sem qualquer intermediação da representação (ou, quando ela se 

produz, o animal não está no controle da representação, mas a serviço dela). No 

primeiro, a excitação da luz produz uma imagem refletida, na qual a consciência se 

detém
190

. No controle da representação, o animal humano se torna o único na natureza 

capaz de produzir, por esforço dirigido pela própria vontade, mecanismos motores, 

produzindo sob medida novos hábitos e memórias corporais
191

. 

Essa operação que nos torna capazes de construir gêneros forma, segundo 

Bergson, imagens “instáveis e evanescentes”; em que consiste esse fenômeno 

essencial da vida mental? Ele se reporta ao esquema do cone antes traçado: a 

ideia geral move-se incessantemente entre o vértice (esfera da ação – equilíbrio 

sensório-motor) e a base (esfera da memória pura – lembranças em sua 

totalidade). (TORRES MARQUES, 2017, pg. 84) 

Estava descrita, de maneira pormenorizada, ao fim de Matéria e Memória (a 

segunda grande obra do autor), a atividade humana, e podíamos identificar duas 

tendências concorrentes, irredutíveis (pelo menos desse ponto de vista fenomenológico), 

em ato: de um lado, a consciência, substância espiritual; de outro, a matéria corporal. 

                                                           
189 Capaz de “fazer com que a memória siga com precisão os contornos da situação presente, a ponto de 
resistir a qualquer outro apelo.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 82) 
190 “Assim, há os movimentos de contração ou de expansão, pelos quais a consciência presente contrai, 
e a lembrança adquire uma ‘forma mais banal’, ou alarga a totalidade de seu conteúdo, e a lembrança 
se torna mais pessoal.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 86) 
191

 “A reflexão pela qual chegamos à ideia geral (passagem da generalidade sensível à generalidade 
intelectual) é uma capacidade de nosso entendimento de forjar novos esquemas motores, imitando 
aqueles fornecidos pela natureza.” (TORRES MARQUES, 2017, pg. 84) 
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Não fosse assim e não entenderíamos como poderia haver mudança e nossos estados de 

consciência continuariam sempre os mesmos. Acontece que a memória, ao armazenar o 

passado no presente e modificar a coloração dos estados de consciência a cada segundo 

acumulado, produz o novo
192

. A consciência, de matéria temporal, reproduz em nós a 

ação criadora do Universo
193

 que engendrou o todo da criação, inclusive os seres vivos. 

Em nós se percebe, atuante, 

(...) uma certa potência de agir quantitativa e qualitativamente determinada: é 

essa ação virtual que extrai da matéria nossas percepções reais, informações 

das quais necessita para se guiar, condensações, num instante de nossa duração, 

de milhares, de milhões, de bilhões de acontecimentos que se realizam na 

duração muitíssimo menos tensionada das coisas; essa diferença de tensão 

mede justamente o intervalo entre o determinismo físico e a liberdade humana, 

ao mesmo tempo que explica sua dualidade e coexistência. (BERGSON, 2006, 

pg. 64) 

E é por analogia ao ser vivo, que cresce, se desenvolve, encarna um progresso, 

que Bergson explicará o mecanismo que possibilita a liberdade
194

, sendo esta de origem 

temporal e não espacial. Ser livre é ser capaz de fazer a síntese de cada vez mais 

momentos e estados de consciência anteriores, combinando-os de tal forma que eles não 

se somem uns aos outros como unidades que fossem sempre as mesmas, mas se 

almalgamem uns com os outros, em processo característico da multiplicidade 

qualitativa. A novidade é que este processo de acúmulo, que aparecia no horizonte do 

Ensaio como pura espontaneidade invencível, tem agora que se haver com os limites da 

matéria, com a qual a sua infinitude transaciona e, neste relacionamento, perde potência 

criadora em uma negociação perpétua. Sempre cambiante, cada momento dessa síntese 

                                                           
192 “Não há estado de alma, por simples que seja, que não mude a todo instante, uma vez que não há 
consciência sem memória, uma vez que não há continuação de um estado sema a adição, ao sentimento 
presente, da lembrança dos momentos passados. Nisso consiste a duração. A duração interior é a vida 
contínua de uma memória que prolonga o passado no presente, seja porque o presente encerra 
distintamente a imagem incessantemente crescente do passado, seja, de forma mais provável, porque 
testemunha, por sua contínua mudança de qualidade, a carga sempre mais pesada que arrastamos atrás 
de nós à medida que envelhecemos mais. Sem essa sobrevivência do passado no presente, não haveria 
duração, mas apenas instantaneidade.” (BERGSON, 2006, pg. 207-8) 
193“*há+ na produção original da matéria um movimento inverso àquele que se efetua quando a matéria 
se organiza. Se a organização é como que um despertar da matéria, a matéria só pode ser um 
adormecimento do espírito” (BERGSON, 2006, pg. 281). 
194 “O próprio sentimento é um ser que vive, se desenvolve e, consequentemente, muda sem cessar; 
caso contrário, não se compreenderia como nos levou pouco a pouco a uma resolução: a nossa 
resolução seria imediatamente tomada” (BERGSON, 1988, pg. 92). Resta notar que há casos em nossa 
vida ordinária em que a hesitação e, portanto, a liberdade, não se verificam, e são justamente os casos 
em que o mecanismo do hábito adquirido socialmente se aciona. A liberdade se recuperaria no esforço 
por subverter o hábito antigo e conformar-se a um novo, conscientemente escolhido. 
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de matéria e consciência muda não apenas a tonalidade geral da consciência
195

 que se 

decide a agir, depois de longo processo de maturação e hesitação, mas também a 

configuração orgânica de um corpo e a disposição da matéria em seu redor. A liberdade 

nasce do passado como um fruto maduro caindo de uma árvore
196

, contanto que se 

considere o atrito da subida da seiva e da queda do fruto, fenômenos mecânicos e 

materiais. A experiência pessoal, a evolução do caráter, o crescimento pessoal (a 

bildung) se dão através dessa forma de crescimento e acúmulo em que o passado da 

consciência não se reproduza si mesmo, retornando sempre na forma de repetição, mas 

rompe consigo mesmo para produzir o novo, na consciência e no mundo exterior. 

Porém, na maior parte do tempo, os hábitos motores contraídos excluem a liberdade, ou 

pelo menos atrasam a sua produção.  Aferrados ao hábito, pelo contrário, só 

distinguiríamos “(...) numa situação o lado por onde ela se assemelha praticamente a 

situações anteriores. [seríamos] Incapazes de pensar o universal, uma vez que a idéia 

geral supõe a representação pelo menos virtual de uma quantidade de imagens 

rememoradas” (BERGSON, 1999, pg. 182). Tal ligação entre a liberdade e o 

funcionamento da consciência em profundidade é sugerido já no título da terceira parte 

do Ensaio, intitulado “Da organização dos estados de consciência: a liberdade” 

(BERGSON, 1988, pg. 99). A “força” que atua no homem, que não se presta a cálculos, 

e está por trás de sua liberdade, seria de natureza completamente diversa das forças 

naturais que conhecemos, e das quais vamos buscar a palavra que nos traduza por 

analogia o que experimentamos no esforço: é de natureza temporal, procede por 

interpenetração e acumulação gerando mudanças qualitativas, e não por justaposição e 

soma gerando mudanças quantitativas. Escreve o autor em sua grande obra, A evolução 

criadora:  

A criação contínua de imprevisível novidade que parece desenrolar-se no 

universo. De minha parte, acredito experimentá-la a todo instante. Em vão me 

represento o detalhe daquilo que irá me ocorrer: como minha representação é 

pobre, abstrata, esquemática, em comparação com o acontecimento que se 

produz! A realização traz consigo um imprevisível nada que muda tudo. Devo, 

por exemplo, assistir a uma reunião; sei quais pessoas ali encontrarei, em volta 

                                                           
195 “As discussões relativas ao livre-arbítrio chegariam a um fim caso nos percebêssemos a nós mesmos 
ali onde realmente somos, numa duração concreta na qual a ideia de determinação necessária perde 
toda espécie de significação, uma vez que o passado ali se consubstancia com o presente e com ele cria 
incessantemente - quando mais não seja pelo fato de a ele se acrescentar - algo de absolutamente 
novo.” (BERGSON, 2006, pg. 181) 
196 “Então acreditamos ver a ação sair de seus antecedentes por uma evolução sui generis, de tal sorte 
que encontramos nessa ação os antecedentes que a explicam, e no entanto ela acrescenta aí algo de 
absolutamente novo, estando em desenvolvimento neles como o fruto na flor” (BERGSON, 1999, pg. 
217) 
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de que mesa, em que ordem, para a discussão de que problema. Mas que essas 

pessoas venham, sentem-se e falem como eu esperava que fizessem, que digam 

o que eu de fato pensava que diriam: o conjunto dá-me uma impressão única e 

nova, como se fosse agora desenhado num único traço original por uma mão de 

artista. Adeus, imagem que eu me havia formado dessa reunião, simples 

justaposição, antecipadamente figurável, de coisas já conhecidas! (BERGSON, 

2006, pg. 103-4) 

Bergson pretende “dissociar o sentimento psicológico do esforço de seus 

aspectos físicos” (WORMS, 2010, pg. 114). Da mesma forma com que a inteligência 

usual apreende e concebe o movimento, ela o faz com a novidade da criação, que é 

mudança, e com a continuidade, reduzida à ideia de conjunto. O mecanismo 

representacionista retira da mudança real o seu caráter de novidade, confundindo-a com 

a continuidade perpétua, ao mesmo tempo que retira da continuidade e do conjunto o 

seu conteúdo, que é mudança. Deixa-nos com a casca vazia de uma continuidade 

abstrata e por isso mesma eterna, e com uma mudança que não muda, ou melhor, que 

não compreende novidade, uma vez que é entendida como um mero rearranjo de 

elementos simples que existem desde sempre. Para a inteligência usual, acostumada às 

imagens exteriores paradas, o movimento e a mudança vem em acréscimo à imobilidade 

e à repetição, da mesma forma que o ser se acrescentaria ao nada.  

Em geral, qualquer imagem influencia as outras imagens de uma maneira 

determinada, até mesmo calculável, de acordo com aquilo que chamamos leis 

da natureza. Como ela não terá o que escolher, também não terá necessidade de 

explorar a região ao seu redor, nem de exercitar-se de antemão em várias ações 

simplesmente possíveis. A ação necessária se cumprirá por si mesma, quando 

sua hora tiver chegado. (BERGSON, 1999, pg. 15) 

Ora, se tendemos a colocar o inerte primeiro como realidade fundamental, surpreenderia 

que estivéssemos naturalmente inclinados à concepção materialista, que reduz o espírito 

e a consciência à matéria e, ao fazê-lo, prendemos o homem e a realidade vivente ao 

mecanicismo determinista que lhe rouba a liberdade? Voltemos ao fenômeno imediato, 

contudo, e veremos que a ficção de um objeto material isolado é absurda; que antes 

todas as imagens mantém uma relação de solidariedade entre si, e que o nosso corpo é 

uma imagem que ocupa uma posição privilegiada (Cf. BERGSON, 1999, pg. 20), 

distinta das demais imagens do mundo, justamente porque capaz de produzir variações 

nas imagens ao seu redor. Nosso corpo é provido desta capacidade de interação 

consciente com o seu próprio passado, que lhe fornece um tanto mais de imagens que 

entrarão na produção de um momento novo e imprevisível no quadro do mundo, quadro 

esse que tende a ser estático, estável e previsível. 
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O tempo é aquilo que impede que tudo seja dado de um só golpe. Ele retarda, 

ou melhor, ele é retardamento. Ele deve portanto ser elaboração. Não seria ele 

então veículo de criação e de escolha? A existência do tempo não provaria que 

há indeterminação nas coisas? O tempo não seria exatamente essa 

indeterminação? Se tal não é a opinião da maioria dos filósofos é porque a 

inteligência humana é feita para tomar as coisas pela outra ponta. Digo a 

inteligência, não digo o pensamento, não digo o espírito. Ao lado da 

inteligência, com efeito, há a percepção imediata, por cada um de nós, de sua 

própria atividade e das condições nas quais ela se exerce. (BERGSON, 2006, 

pg. 106) 

É em nós
197

 que encontramos o lastro com um elã criativo que nos assegura a 

realidade da liberdade. Mas, como afirma Bergson em O possível e o real, um dos 

textos de O pensamento e o movente, as dificuldades surgem “tão logo não mais se trate 

simplesmente de sentir em nós um elã e de nos assegurarmos de que podemos agir, mas 

de voltar o pensamento sobre ele mesmo para que apreenda esse poder e capte-se esse 

elã” (BERGSON, 2006, pg. 107). O espaço então não padeceria de concretude 

ontológica, uma vez que é também uma abstração que tomamos da realidade exterior. 

“Esse espaço imóvel e vazio, simplesmente concebido, nunca percebido, tem tão-

somente o valor de um símbolo. Como, manipulando símbolos, poderíamos nós fabricar 

realidade?” (BERGSON, 2006, pg. 211-2). A memória, por sua vez, respondendo à 

necessidade prática de agir no mundo
198

, é o elo que permite que o homem se desvie 

desse mesmo imperativo e realize, no mundo, ações concretas e livres. 

Da extensão do ato livre, a que a análise de nossa psicologia dá o modelo, 

Bergson poderá estender ao todo da Natureza o mesmo poder criador: em sua análise da 

Evolução encontraremos espécies que, tal como uma consciência que dura, produzem 

variações múltiplas (qualitativamente) que recebem sentido por um ato sintético 

próprio
199

, interior à natureza em geral, a que nosso autor chamará Elã vital em A 

                                                           
197

 “Mas tenho a mesma impressão de novidade diante do desenrolamento de minha vida interior. 
Experimento essa mesma impressão, mais viva do que nunca, diante da ação desejada por mim e da 
qual eu era o único senhor. Se delibero antes de agir, os momentos da deliberação oferecem-se à minha 
consciência como os esboços sucessivos, cada um deles único em seu gênero, que um pintor faria de 
seu quadro; e o próprio ato, ao se realizar, por mais que realize algo desejado e, por conseguinte, 
previsto, nem por isso deixa de ter sua forma original.” (BERGSON, 2006, pg. 104) 
198 “(...) a memória, em Bergson, é essencialmente uma atividade criadora: contraindo-se ou 
expandindo-se, ‘cria’ os ‘milhares e milhares’ de planos de consciência - ou cortes - virtuais, pois são 
espirituais, que compõem o intervalo entre o plano do sonho e o plano de ação. Sendo consciência 
presente, ao mesmo tempo que dá sentido à experiência, nela introduz um saber, de modo que, 
adaptando-se ao real, não faz senão a ‘*...+ síntese do passado e do presente em vista do 
futuro’.”(TORRES MARQUES, 2017, pg. 87). 
199

 “há dois elementos a distinguir no movimento, o espaço percorrido e o ato pelo qual o percorremos, 
as posições sucessivas e a síntese dessas posições. (...) ‘cada um dos estados ditos sucessivos do mundo 
exterior existe só e sua multiplicidade não tem realidade senão para uma consciência capaz de, 
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evolução criadora. Na descoberta de um motor do desenvolvimento biológico da 

natureza abrir-se-á uma via para que possamos recolocar a questão ética
200

 que se 

desenhava antes, na análise meramente psicológica do humano que parecia conduzir ao 

relativismo: sem o Elã vital a afirmação da própria personalidade inteira poderia ser 

feita em qualquer direção e, animada de um sentido original dado pela própria pessoa, 

receberia o selo da legitimidade, de modo que não caberia mais falar em moralidade e 

imoralidade (ou, o que dá no mesmo, em ação absolutamente condenável), mas somente 

em conflito de marcos morais divergentes. Enveredar por esta via pareceria redundar em 

um paradoxal efeito de proscrição da liberdade, uma vez que agir moralmente (de 

acordo, pelo menos, com a “verdadeira moral”) implicaria em agir em conformidade 

com esta força criadora da natureza a que chamamos elã vital.  

Mas o paradoxo só existe enquanto se mantém uma perspectiva teleológica 

clássica, que é em tudo aparentada ao modelo de pensamento que animou as teses do 

determinismo e do livre arbítrio, que acabamos de passar em revista, e que exclui a 

noção de esforço, mediação importante através da qual passamos da psicologia do 

Ensaio para a biologia em A evolução criadora
201

, dos estados de consciência e dos atos 

de conhecimento para a ação real no mundo. O que “impede de reduzir esse mesmo ato 

imanente [através do qual acessamos os dados imediatos da consciência] a um ato de 

conhecimento (...) [é que] o „eu‟ que se revela através da „duração‟ tem uma 

significação metafísica” (WORMS, 2010, pg. 68). A questão que se coloca será, desde 

então, a seguinte: como pode o tempo ser algo mais que um fenômeno subjetivo, 

operando também no mundo exterior que supomos desprovido de subjetividade? Ou, 

em outros temos, “(...) como compreender que esse ato [a síntese temporal] não esteja 

operando somente na consciência do espectador, mas no movimento mesmo do móbile, 

no mundo?” (WORMS, 2010, pg. 76). Esse será o objeto de nosso próximo capítulo, no 

qual mobilizamos A evolução criadora. 

                                                                                                                                                                            
primeiro, conservá-los, em seguida, justapô-los exteriorizando-os uns em relação aos outros’ (PP. 89-
90/80)” (WORMS, 2010, pg. 79). 
200 “(...) alargar progressivamente a significação metafísica da duração, vendo aí um princípio operante 
na própria matéria, depois aproximando-a do ‘elã vital’ e da vida enquanto tal, enfim ligando-a à moral 
aberta e à religião dinâmica” (WORMS, 2010, pg. 21), eis como Worms descreve sinteticamente o 
percurso que tentamos desenvolver aqui. 
201

 “(...) as sensações do ‘esforço’, cuja propriedade é introduzir um fator específico de espacialização, 
que permanecerá pouco estudado nesse livro [no Ensaio], mas que será chamado a exercer um grande 
papel no seguinte: trata-se do corpo” (WORMS, 2010, pg. 64). 
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 Em resumo, na passividade a que somos conduzidos para acessar os dados 

imediatos da consciência, acabamos por perceber a ação do tempo, a produzir esse “ato 

mínimo e impessoal, ainda que consciente e empírico (a bem da verdade, psicológico e 

de modo algum „transcendental‟), que faz da „sucessão‟ e da „adição‟ temporal 

necessariamente outra coisa que um fato exterior” (WORMS, 2010, pg. 72). Através da 

ação do tempo as percepções ganham continuidade e se inserem em uma totalidade viva 

e orgânica, “estruturas ou (...) todos organizados, decerto qualitativamente diferentes da 

simples combinação de seus elementos” (WORMS, 2010, pg. 73). Esse estranho poder 

é o que faz com que haja, para nós, melodia ao invés de simples sons. A melodia é não 

uma justaposição de sons, mas a penetração de sons em um todo que adquire sentido e 

se torna, desde então, diverso dos sons neles mesmos: “há melodia ou organização 

precisamente porque a multiplicidade não numérica supõe um ato bem preciso da 

consciência, anterior logicamente a todo olhar, visada ou representação!” (WORMS, 

2010, pg. 74). Esse ato organizador, se assim quisermos, é próprio da consciência, que é 

de caráter temporal, por sua vez, e dura porquanto prolonga uma percepção na outra, ao 

invés de apenas as fazer suceder; é o que “nos faz passar (...) do espetáculo do 

movimento à sua produção.” (WORMS, 2010, pg. 76). Esse ato sintético do espírito, 

tantas vezes confundido com a memória na história da filosofia, é completamente 

diferente dela. Mas na passividade a que somos conduzidos através do “deixar-se viver” 

do Ensaio, para captar a continuidade do real, onde caberia a nossa liberdade
202

? No 

percurso do Ensaio, a busca pelos dados imediatos da consciência parecem “desapossar 

o eu e (...) restabelecê-lo a uma espécie de efeito imanente e passivo da própria duração 

sensível” (WORMS, 2010, pg. 70). Vemos agora como, em Matéria e Memória, o eu se 

reafirma livre ao agir no mundo: quando “individualizamos a força da duração” 

(WORMS, 2010, pg. 85) tornando-a nossa e nos assenhorando dela, tornamos a 

liberdade possível na atividade do sujeito. A pergunta a que essa discussão nos 

conduzirá, no horizonte mais amplo desse trabalho, consiste em saber se haverá uma 

moral privilegiada possível, visto que teremos várias, e mesmo contraditórias morais, 

cada uma delas assentadas em histórias de vida ou caráteres diferentes, que se 

assenhoram e conduzem a força vital. Na hipótese em que nos tornamos instrumentos 

da força vital, outro problema surge: haverá ainda liberdade, em sentido propriamente 

                                                           
202

 “Em que medida fazer da duração uma força permitiria libertar-nos de toda causalidade? Não seria, 
ao contrário, submeter-nos a uma dupla servidão, ao conteúdo empírico de nossa vida ou de nosso 
caráter, por um lado, à força cega da sucessão temporal, por outro?” (WORMS, 2010, pg. 84). 
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moral? Mas antes de adiantar esta discussão, que virá a tempo oportuno, passemos 

agora a explorar a transformação da causalidade psicológica que vínhamos estudando 

em causalidade vital na obra de Bergson, acompanhando como o autor opera a 

extrapolação do tempo real, descoberto no âmbito da consciência e do corpo humanos, 

para o todo do universo. 
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CAPÍTULO III - TEMPORALIDADE CÓSMICA OU O ELÃ VITAL 

(...) a teoria do conhecimento e a teoria da vida nos 

parecem inseparáveis uma da outra. Uma teoria da 

vida que não se acompanhe de crítica do 

conhecimento é forçada a aceitar, pura e 

simplesmente, os conceitos que o entendimento põe 

à sua disposição. (...) [Apresentamos] em lugar do 

falso evolucionismo de Spencer - evolucionismo que 

consiste em recortar a realidade atual, já evoluída, 

em pequenas parcelas não menos evoluídas, e depois 

recompô-la com esses fragmentos, e apresentar 

assim, de antemão, tudo o que se trata de explicar - 

um evolucionismo verdadeiro, no qual a realidade 

seria acompanhada em sua geração e seu 

crescimento. (BERGSON, 1979, pg. 10-11) 

1 - A duração temporal como fundamento da evolução: análise e síntese gerativa da vida  

No terceiro livro de Bergson, A evolução criadora, veremos que esse mesmo ato 

organizador que liga o passado com o presente e o presente com o futuro, característico 

da consciência e da memória, também existe “fora” da consciência humana e atravessa 

os corpos materiais - como já sugeria Matéria e memória. O tempo parece, pois, agir 

também nas coisas, e principalmente, nas coisas vivas
203

, como o motor da evolução 

inteira seja de um ser vivo considerado nele mesmo, conforme atravessa as sucessivas 

fases de sua vida, seja das espécies inteiras, conforme se constituem e evoluem de 

mutação em mutação. A terceira obra envereda para o estudo da biologia, após Matéria 

e memória ter feito a passagem da investigação da psicologia descritiva da consciência 

para a da sua relação com o corpo humano. Sobre isso é significativa uma comparação 

feita em um comentário à obra de Bergson: “há uma unidade indivisível entre o presente 

e o passado no tempo real. Quando relembramos as notas sucessivas de uma melodia, 

nós as percebemos como se tivessem uma interdependência vital umas com as outras, 

como os órgãos de uma criatura viva” (SHATERI e NAVE, 2017, pg. 1, grifo nosso). E 

não só os órgãos e tecidos das criaturas vivas serão analisados neste livro, no diálogo 

minucioso que Bergson empreende com os resultados mais avançados da ciência 

                                                           
203 “(...) se se diz que as coisas duram, é menos por si mesmas ou absolutamente do que em relação ao 
Todo do universo, do qual elas participam, dado que suas distinções são artificiais. Assim, a porção de 
açúcar só nos faz esperar porque ela, apesar do seu recorte artificial, abre-se ao universo em seu 
conjunto. Nessa perspectiva, nenhuma coisa tem uma duração própria. (...) haveria uma só duração, um 
só tempo, do qual tudo participaria, inclusive nossas consciências, os viventes e o todo do mundo 
material.” (DELEUZE, 1999, pg. 61 e 62). Ressalva-se adiante que, por óbvio, “(...) o Tempo impessoal de 
modo algum será duração impessoal homogênea” (DELEUZE, 1999, pg. 62), já havendo o capítulo 
primeiro de nosso trabalho espantado o fantasma do tempo espacializado. Trata-se do tempo agente, 
autoprodutor da diferença (heterogêneo). 
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biológica de sua época, mobilizados na discussão, mas também o conjunto do 

universo
204

, na tentativa de compor uma cosmovisão mais adequada do que as que 

vigoravam em seu tempo. Relembremos o alerta do autor: “(...) embora possamos 

recortar no universo sistemas para os quais o tempo é apenas uma abstração, uma 

relação, um número, o universo ele próprio é outra coisa” (BERGSON, 2006, pg. 14). 

Como um grande organismo com suas células e tecidos e órgãos, o universo inteiro se 

move e evolui impulsionado pela mesma corrente de vida, o mesmo elã vital que 

encontramos no menor dos microorganismos. 

Isto posto, é importante esclarecer que nesse capítulo, pretendemos demonstrar 

como se completa, nesse novo momento do bergsonismo, algo que já se enunciava 

desde seu primeiro livro, a saber, a passagem da psicologia à metafísica
205

, descobrindo 

o autor no tempo positivo do espírito, estendido ao universo inteiro, o estofo do todo da 

realidade, inaugurando o “momento do monismo” (DELEUZE, 1999, pg. 74) em sua 

filosofia. O tempo será, a partir de então, descoberto enquanto natureza naturante, 

motor do universo, causa primeira
206

, e uma ordenação do real se esboçará, sendo 

possível desde então recuperar a ideia de sentido da Criação, de uma forma inteiramente 

nova. Cumpre observar, contudo, que para os limites deste trabalho, o mais relevante 

nesta recuperação tão original de uma espécie de finalidade profunda na Natureza são as 

consequências que isto acarreta para a filosofia moral, consequências que pretendemos 

discutir nos próximos capítulos e que produzem uma espécie de revolução copernicana 

em Ética e Filosofia Política. 

 Cabe iniciar discutindo, portanto, como, em sua última e mais elevada forma, o 

Tempo na obra de Bergson aparece como força
207

 ativa, concreta e Criadora, 

                                                           
204

 “Tudo se passa como se o universo fosse uma formidável Memória.” (DELEUZE, 1999, pg. 61); “É do 
fundo do Absoluto que se destaca a consciência *humana+” (PRADO JR, 1988, pg. 189). Imersa no Todo 
da “formidável Memória”, a consciência humana já não será apenas “exterior” às coisas, mas comporá, 
em um nível superior, uma mesma interioridade com elas. 
205 Esta frase corrente deve ser nuançada se é verdade que, no Ensaio, atingir o dado imediato da 
consciência equivale já a atingir o absoluto, e ao tempo da consciência é estendido caracteres de 
númeno e não só de fenômeno, sendo a psicologia descritiva de Bergson desde sempre uma metafísica. 
206Ou, como se queira, Deus: “(...) quando a consciência humana se transcende (...), é a própria 
antropologia que é ultrapassada em direção a algo mais amplo do que ela: Razão Universal, Logos, ou a 
supraconsciência, ou ainda o super-homem. A antropologia não é a verdade da filosofia, à medida que a 
história dos homens oculta (ou revela) uma história mais fundamental: a história dos deuses, do 
Absoluto, ou da Vida como totalidade.” (PRADO JR, 1988, pg. 190) 
207

 “(...) que o espaço real tenha só três dimensões, que o Tempo não seja uma dimensão do espaço, 
tudo isso significa o seguinte: há uma eficácia, uma positividade do tempo, que se confunde com uma 
‘hesitação’ das coisas e, assim, com a criação no mundo.” (DELEUZE, 1999, pg. 85) 
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confundindo-se como o próprio Ser
208

, que encontra no impulso vital - no elã - a razão 

de seu dinamismo
209

. Natura naturante, a ele devemos a criação dos seres vivos e da 

matéria, mas também a criação da inteligência e do instinto nos animais, essas formas 

particulares de organização a que Bergson buscará dar sentido através da intuição dessa 

força vital que opera também em nós mesmos
210

, e que será o assunto de nosso item 

seguinte.  

A especificidade do espiritualismo bergsoniano se delineia em toda a sua força 

neste livro. O dualismo metodológico que se desenvolveu até aqui em sua obra se 

mostrará, com o terceiro livro, antes como uma ferramenta heurística que opera ela 

mesma uma abstração na concretude do mundo, para explicá-lo
211

. Se “em MM, a durée 

não é somente realidade consciente, mas também estrutura do corpo humano, estrutura 

que funda a união da alma com o corpo (...) veremos que a durée ultrapassa esse limite 

para se tornar fundamento ontológico de toda a realidade” (LANDIM, 2001, pg. 72)
212

. 

Essa passagem começa a se operar já em Matéria e memória. A rigor e no limite, para 

além do ponto de vista fenomenológico, a realidade inteira - matéria inerte inclusa
213

 - 

se resolverá progressivamente em espírito quanto mais tentemos apreender o seu âmago, 

embora haja manifestações de diferentes “tensões” ou “intensidades” do mesmo espírito 

criador, como veremos. Isso certamente não significa que a matéria, sendo uma das 

formas de manifestação do espírito, se manifesta da mesma forma que as demais 

manifestações do espírito. Há uma diferença irredutível entre elas, e que é sempre 

percebida como diferença de qualidade por nós. Da teoria bergsoniana da percepção 

também depreendemos o mesmo, uma vez que “a percepção do mundo material parece 

                                                           
208 “Eis que, conforme Matéria e memória, a psicologia é tão-somente uma abertura à ontologia, 
trampolim para uma ‘instalação’ no Ser.” (DELEUZE, 1999, pg. 60) 
209 “O élan vital é outro nome da durée; identificando-se com ela, ele a prolonga no ‘todo da realidade’. 
(...) a força que se converte em novas formas de ser e que ultrapassa a pura consciência para se 
constituir na essência de todas as realidades cósmicas” (LANDIM, 2001, pg. 88) 
210 “Bergson pretende lhe dar *à metafísica+ um novo sentido: a metafísica que tenha seu fundamento, 
não nas abstrações das categorias lógicas, mas na intuição da dureé verdadeira, fonte de toda forma de 
vida” (LANDIM, 2001, pg. 27); “O ‘eu profundo’, assim como a durée, manifesta a vida em toda a sua 
riqueza” (LANDIM, 2001, pg. 48); “Na filosofia intuitiva de Bergson descobrimos: a natureza é nossa 
aliada, como tal devemos vê-la, pensá-la e utilizá-la.” (LANDIM, 2001, pg. 32) 
211 Sobre os dois momentos do método bergsoniano, um dualista e um monista, cf. DELEUZE, 1999, pg. 
57 
212 Cf. também LANDIM, 2001, pg. 81. 
213 “Entre a consciência e a matéria, como entre a liberdade e a necessidade, existe apenas uma 
diferença de ritmo; podemos concluir que a matéria é consciência latente, liberdade diminuída (ou 
quase anulada). (...) Daí provém uma teoria que tende a espiritualizar a matéria, pois ela não é somente 
quantidade mas também qualidade e, se não fosse assim, a união matéria-espírito não poderia ser 
concebida na durée.” (LANDIM, 2001, pg. 73-4) 
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se situar ao mesmo tempo dentro e fora de nós mesmos; ela representa deste modo um 

estado de consciência e algo percebido, onde coincidem sujeito e objeto” (LANDIM, 

2001, pg. 75). Em uma concepção de corpo análoga àquela do “corpo próprio” em 

Merleau-Ponty, Bergson resolve a transposição da distância que vai de nós ao resto da 

matéria, não mais concebida enquanto exterioridade pura, mas apreendida por nós no 

interior desse campo de consciência corporificada.  

Descobrindo, no fundo da memória-lembrança, uma memória-contração mais 

profunda, fundamos, portanto, a possibilidade de um novo monismo. Nossa 

percepção contrai, a cada instante, "uma incalculável multidão de elementos 

rememorados"; a cada instante, nosso presente contrai infinitamente nosso 

passado: "os dois termos que tínhamos separado inicialmente [matéria e 

memória] vão soldar-se intimamente [...]”. Com efeito, o que é uma sensação? 

É a operação de contrair em uma superfície receptiva trilhões de vibrações. 

Delas sai a qualidade, e esta é tão-somente a quantidade contraída. Assim, a 

noção de contração (ou de tensão) nos dá o meio de ultrapassar a dualidade 

quantidade homogênea-qualidade heterogênea, e nos permite passar de uma à 

outra em um movimento contínuo. (DELEUZE, 1999, pg. 58) 

Dizer que a realidade é de essência espiritual é o mesmo que dizer que a 

realidade, tomada em conjunto, é mudança, novidade perpétua e criação; que se 

organiza conforme a consciência profunda
214

, e arrasta a materialidade nesse mesmo 

movimento. Consciência, liberdade, espírito e criação, conceitos que se desenrolam na 

obra do autor, deixam ver sua interligação aqui. A realidade então será de essência 

espiritual seja porque a consciência que compõe, junto da materialidade, o universo 

inteiro, se utiliza da matéria para introduzir a mudança na realidade, seja porque a 

própria matéria encontrará a sua fonte genética no espírito, e se tornará 

espiritualizada
215

 no desenvolver da obra de Bergson. E embora a redução da matéria 

em espírito não seja possível na nossa experiência regular, de um ponto de vista 

                                                           
214 “Para Bergson, a vida é uma realidade psicológica. Ela é a ‘consciência coextensiva à vida’ e evolui no 
seio de uma durée mais vasta e mais rica que a durée da consciência individual e mortal” (LANDIM, 
2001, pg. 94) 
215 “O presente é tão somente o grau mais contraído do passado; a matéria, o grau mais distendido do 
presente (mens momentanea). Se procurarmos corrigir o que há de excessivamente ‘gradual’ aqui, só 
poderemos fazê-lo reintroduzindo na duração toda a contrariedade, toda a oposição, que Bergson havia 
denunciado como outras tantas concepções abstratas e inadequadas. Não se terá escapado da matéria 
como degradação da duração a não ser para cair em uma matéria-‘inversão’ da duração.” (DELEUZE, 
1999, pg. 59); “(...) a Memória é essencialmente diferença e a matéria é essencialmente repetição. 
Portanto, não há diferença de natureza entre duas tendências, mas diferença entre diferenças de 
natureza, que correspondem a uma tendência, e diferenças de grau, que remetem à outra tendência. É 
o momento do dualismo neutralizado, compensado. (...) o espírito, é a diferença de natureza em si e 
para si; e o espaço, ou a matéria, é a diferença de grau fora de si e para nós. Entre as duas direções, 
portanto, há todos os graus da diferença ou, se se prefere, toda a natureza da diferença. A duração é 
tão-somente o mais contraído grau da matéria, e a matéria é o grau mais distendido da duração.” 
(DELEUZE, 1999, pg. 74) 
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fenomenológico, a matéria nos aparece já como algo que dura, participando, portanto, 

da temporalidade. Ainda que a vejamos durar mais ou menos sem mudar, em um tipo de 

manifestação qualitativamente diversa da que assume o Tempo no ser vivo, cambiante, 

tanto a matéria quanto a vida são como níveis de tensionamento diferentes do mesmo 

espírito universal, para quem alcance o ponto de vista genético de ambas. Conforme 

Deleuze em Bergsonismo: 

Consideremos os graus de distensão e de contração, todos eles coexistentes: no 

limite da distensão, temos a matéria. Sem dúvida, a matéria não é ainda o 

espaço, mas ela é já extensão. Uma duração infinitamente relaxada, 

descontraída, deixa exteriores uns aos outros os seus momentos; um deve ter 

desaparecido quando o outro aparece. O que esses momentos perdem em 

penetração recíproca, ganham em desdobramento respectivo. O que eles 

perdem em tensão, ganham em extensão. Assim, a cada momento, tudo tende a 

desenrolar-se em um continuum instantâneo, indefinidamente divisível, que 

não se prolongará em outro instante, mas que morrerá para renascer no instante 

seguinte, em um piscar de olhos ou frêmito sempre recomeçado. Bastaria 

impulsionar até o fim esse movimento da distensão para obter o espaço. (Mais 

precisamente, no final da linha de diferenciação, o espaço seria então 

encontrado como sendo esse termo extremo que não mais se combina com a 

duração.)  (DELEUZE, 1999, pg. 69) 

Só a inteligência abstrata, contudo, pode levar até o fim esse movimento de 

distensão
216

, justamente porque capaz de abstrair o tempo, que na realidade concreta 

subsiste sempre. Esse parentesco entre a inteligência e a estrutura extensiva da matéria 

nunca deixou de impressionar Bergson, e fornecerá pistas para a composição da teoria 

da gênese concomitante da matéria e da inteligência pelo movimento criativo do 

Tempo
217

, estabelecendo a verdadeira condição do espaço em relação à matéria: não 

mais continente desta, mas contido nesta, que a precede e goza da concretude ontológica 

que lhe falta. O espaço seria uma mera abstração, um esquema extraído da extensão
218

 e 

que empobrece a matéria, isolando partes suas. Ainda conforme Deleuze em 

                                                           
216 “Mas é, também, a noção de matéria que se clarifica como correlato dessa constituição da 
consciência intelectual: a matéria como repetição ou identidade. Com a determinação dos dois termos, 
determina-se simultaneamente, uma teoria da adequação do pensamento matemático às estruturas da 
matéria: (...) esfuma-se o mistério do paralelismo das estruturas, já que desde o início traz a inteligência 
em seus arcanos o selo da materialidade.” (PRADO JR, 1988, pg. 174) 
217 (...) uma teoria do conhecimento que não reponha a inteligência na evolução geral da vida, não nos 
ensinará nem como os esquemas do conhecimento vieram a se constituir, nem como podemos alargá-
los ou ultrapassá-los. Impõe-se que essas duas reflexões, teoria do conhecimento e teoria da vida, se 
reúnam, e, por um processo circular, impulsionem uma à outra infinitamente. (...) se essas teorias 
conseguissem êxito em seu empreendimento comum, fariam com que assistíssemos à formação da 
inteligência e, com isso, à gênese dessa matéria cuja configuração geral nossa inteligência esboça. Elas 
cavariam fundo até à própria raiz da natureza e do espírito. (BERGSON, 1979, pg. 10-11) 
218 “Com efeito, o espaço não é a matéria ou a extensão, mas o "esquema" da matéria, isto é, a 
representação do termo em que o movimento de distensão desembocaria, como o envoltório exterior 
de todas as extensões possíveis. Nesse sentido, não é a matéria, não é a extensão que está no espaço, 
mas bem o contrário.” (DELEUZE, 1999, pg. 70) 
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Bergsonismo, “(...) a matéria nunca está suficientemente distendida para ser puro 

espaço, para deixar de ter esse mínimo de contração pelo qual ela participa da duração, 

pelo qual ela é duração” (DELEUZE, 1999, pg. 70). Inversamente, também nosso 

espírito não pode se apresentar de forma pura, não pode se libertar de seu contato com a 

matéria
219

. 

Eis por que, finalmente, Bergson recusa toda gênese simples que daria conta da 

inteligência a partir de uma já suposta ordem da matéria, ou que daria conta 

dos fenômenos da matéria a partir de supostas categorias da inteligência. Só 

pode haver uma gênese simultânea da matéria e da inteligência. Um passo para 

uma, um passo para a outra: a inteligência se contrai na matéria ao mesmo 

tempo em que a matéria se distende na duração; ambas encontram no extenso a 

forma que lhes é comum, seu equilíbrio; é possível à inteligência, por sua vez, 

levar essa forma a um grau de distensão que a matéria e o extenso nunca teriam 

atingido por si mesmos - a distensão de um espaço puro. (DELEUZE, 1999, 

pg. 71) 

Todos os momentos da matéria inorganizada são quase os mesmos, e é por isso 

que podemos recobrir a sua estabilidade com a rede abstrata do espaço e ainda assim 

conformar uma ciência matemática e predizer fenômenos - o que na verdade significa 

menos predizer o futuro do que ver o passado e projetá-lo mais além, na certeza de 

encontrá-lo repetido
220

. Em nossa subjetividade, contudo, percebemos logo uma 

diferença: “se hoje, sob a influência das mesmas condições exteriores, não percebo 

como o fazia ontem, isto nada tem de extraordinário, porque mudo, porque duro. Mas as 

coisas, consideradas fora de nossa percepção, não nos parecem durar” (BERGSON, 

                                                           
219 “Inversamente, a duração nunca está suficientemente contraída para ser independente da matéria 
interior em que ela opera e da extensão que ela vem tensionar. Retornemos à imagem do cone 
invertido: seu vértice (nosso presente) representa o ponto mais contraído de nossa duração, mas ele 
também representa nossa inserção no menos contraído, isto é, em uma matéria infinitamente 
distendida.” (DELEUZE, 1999, pg. 71); “(...) há sempre extensos em nossa duração e sempre há duração 
na matéria. Quando percebemos, contraímos em uma qualidade sentida milhões de vibrações ou de 
tremores elementares; mas o que nós assim contraímos, o que nós "tensionamos" assim é matéria, é 
extensão. Nesse sentido (...) todas as nossas sensações são extensivas, todas são "voluminosas" e 
extensas, embora em graus diversos e em estilos diferentes, de acordo com o gênero de contração que 
elas operam. E as qualidades pertencem à matéria tanto quanto a nós mesmos: pertencem à matéria, 
estão na matéria em virtude de vibrações e de números que as decompõem interiormente.” (DELEUZE, 
1999, pg. 70) 
220 Diria Bergson no capítulo terceiro de O pensamento e o movente intitulado O possível e o real: “O 
mundo inorgânico é uma série de repetições ou de quase-repetições infinitamente rápidas que se 
somam em mudanças visíveis e previsíveis. Eu as compararia às oscilações do pêndulo do relógio: estas 
estão emparelhadas à distensão contínua de uma mola que as liga entre si e da qual escandem o 
progresso; aquelas ritmam a vida dos seres conscientes e medem sua duração. Assim, o ser vivo dura 
essencialmente; ele dura, justamente porque elabora incessantemente algo novo e porque não há 
elaboração sem procura, nem procura sem tateio. O tempo é essa hesitação mesma, ou não é 
absolutamente nada.” (BERGSON, 2006, pg. 105) 
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2008, pg. 144)
221

. Mas se analisarmos mais atentamente, mesmo a realidade material 

que nos parece imóvel também muda e produz diferença. O princípio da causalidade, 

como tão bem asseverava Hume, por exemplo, não nos dá a certeza de que um 

fenômeno que observamos agora se repetirá. Mas uma vez que o sistema físico é 

suficientemente regular e estável ao nível da experiência cotidiana e do tempo de vida 

de uma pessoa, a quase-certeza é suficiente para nossos desígnios práticos. Afinal, se 

todos os dias os homens despertassem temendo o impacto de um meteoro ou o 

fustigante e imprevisível explodir do sol, produzir-se-ia hesitação, a perda de confiança 

que equivale ao distanciamento do princípio vital, no homem. E, tal como o indivíduo 

que perdeu a crença em uma potência divina a proteger seus passos, o medo 

desarticulará as ações regulares da vida comum em sociedade
222

 - a isso voltaremos no 

nosso próximo capítulo. Diremos então, conforme Deleuze, em Bergsonismo, que 

 (...) a duração é como que uma natureza naturante, e a matéria é como que 

uma natureza naturada. As diferenças de grau são o mais baixo grau da 

Diferença; e as diferenças de natureza são a mais elevada natureza da 

Diferença. Já não há qualquer dualismo entre a natureza e os graus. Todos os 

graus coexistem em uma mesma Natureza, que se exprime, de um lado, nas 

diferenças de natureza e, de outro, nas diferenças de grau. É este o momento do 

monismo: todos os graus coexistem em um só Tempo, que é a natureza em si 

mesma. (DELEUZE, 1999, pg. 74) 

Mas a passagem do tempo como força organizadora no homem ao tempo como 

força organizadora no universo será concretamente averiguada pela análise da evolução 

das espécies, procedimento metodológico que ocupa boa parte do terceiro livro de 

Bergson. Aqui, o retorno aos “dados imediatos”, por esforço de intuição que afasta a 

representação espacial, ganha um significado novo: é necessário aplicar o método 

intuitivo agora para corrigir ou reformar o entendimento usual que a ciência biológica 

                                                           
221“A essência daquilo que sinto em mim - duração, jorro, criação contínua - (...) [é diferente da] 
essência daquilo que percebo nas coisas, onde há evidentemente repetição, previsibilidade, 
necessidade” (BERGSON, 2006, pg. 52) 
222Coisa parecida vivem os habitantes do Rio de Janeiro, espremidos entre tiroteios e a possibilidade, 
sempre presente, sempre imprevisível, de serem atingidos por uma bala perdida, essa potência que 
cada morador da cidade sente como inteiramente atual. Segundo a leitura bergsonista, não espantará 
que a comunidade evangélica do Rio seja justamente uma das mais organizadas do Brasil: a 
arbitrariedade das mortes e a fragilidade da vida, ao invés de causar revolta contra o pretenso Criador 
que dispôs as coisas de uma tal maneira pérfida e desarmônica e a quem se presta culto, os faz agarrar 
ainda mais na crença de que serão protegidos, eles em detrimento dos demais (dez mil cairão à tua 
direita!) nesse ambiente de insegurança total, e isso para poderem continuar vivendo. Cf. BERGSON, 
1978, cap. 4. 
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da época de Bergson elaborara a respeito da evolução das espécies
223

. A causalidade 

estática, que vimos ser aplicada ao mundo interior, o desnaturando, deixando de 

considerar o elemento fundamental da vida psíquica que é a continuidade ou indistinção 

de suas partes que se acumulam e produzem mudanças de natureza
224

, é também 

comumente aplicada ao estudo das fases da evolução da vida e produz também muitos 

mal-entendidos.  

tanto os sentidos quanto a inteligência negam a duração real que, entretanto, 

permanece agindo inconteste na natureza; por esse motivo, em princípio, não 

possibilitam ao homem conhecer realmente a vida e o verdadeiro movimento 

que percorre a natureza em geral. (SANTOS PINTO, 2005, pg. 85) 

A inteligência é criada, não criadora: eis a valiosa lição de Bergson
225

. Sendo um 

dos produtos da vida, não pode (pelo menos não sozinha) pretender conhecê-la inteira, 

em todas as suas manifestações, e quando se aplica sobre a evolução ou a criação, fatos 

genéticos e movimentos interiores, só pode estendê-los no espaço homogêneo que 

imagina para si na tentativa de compreendê-los. Mas ao fazê-lo, apenas analisa o já 

criado e o já evoluído e fabrica com suas partes precedentes, por justaposição, um 

quadro cronológico unilateral que representa a evolução das espécies como progressão 

linear a partir de um mesmo ponto ancestral comum, que encontraria no ambiente 

externo todas as causas das transformações por que passa. Assim, “a filosofia 

evolucionista estende sem hesitação às coisas da vida os métodos de explicação que se 

mostram fecundos quanto à matéria bruta” (BERGSON, 1979, pg. 8), estendendo à 

inteligência, que é parte criada, precedência e capacidade de englobar a totalidade da 

criação e mesmo o movimento criativo. Fazê-lo está na origem das concepções 

equivocadas da criação das espécies e do evolucionismo real, a saber, finalismo, de um 

lado, e mecanicismo de outro. O primeiro supõe haver, na Natureza
226

, uma inteligência 

semelhante à humana que projeta e dirige o todo da criação com vistas a uma finalidade 

específica a realizar: os partidários desta tese veem “até nas manifestações mais 

humildes da vida (...) [como] o vestígio de uma atividade psicológica eficaz” 

                                                           
223 “É como se a filosofia tornasse possível uma experiência cujo ‘objeto’ não mais é ‘objeto’ já feito da 
experiência quotidiana e científica (que se constitutem dentro do mesmo horizonte), mas o ‘impulso’ ou 
a ‘pulsação’ que está em sua mais primitiva raiz.” (PRADO JR, 1988, pg. 180-1) 
224 “Da ideia ao esforço, do esforço ao acto, o progresso foi tão contínuo que não podemos dizer onde a 
ideia e o esforço terminam, onde o acto começa.” (BERGSON, 2008, pg. 145). 
225Como resultado e parte da evolução vital, não pode voltar-se a inteligência sobre o processo que a 
constitui e abarcá-lo com as suas categorias. Consciência essencialmente “situada”, inteligência não 
pode totalizar o Ser e não pode por isso tematizar a sua própria situação. (PRADO JR, 1988, pg. 175) 
226 Usamos, neste trabalho, Natureza com maiúscula para nos referir à natura naturans, enquanto a 
“natureza” com minúscula se refere à natura naturata. Cf. LANDIM. 2001. 
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(BERGSON, 1979, pg. 41). O segundo, nas várias formas que adquiriu, rejeita a noção 

de inteligência criadora e de finalidade, retirando o sentido teleológico da evolução
227

 e 

apostando que só a física e a química bastarão para nos dar “a chave de tudo”: “os que 

só se ocupam da atividade funcional do ser vivo são levados a crer que a física e a 

química nos darão a chave dos processos biológicos” (BERGSON, 1979, pg. 41). 

Ambos concordam, entretanto, em que há transformismo e que este deve ser explicado 

(ou pelo menos descrito) com o concurso dos fatores do meio ambiente. Divergem 

sobre se poderiam fazer da descrição, previsão - ou, o que dá no mesmo, divergem sobre 

a(s) causa(s) do transformismo
228

: inteligência divina do arquiteto do universo, ou 

causalidade mecânica da natureza criada. Os partidários da forma de pensamento que 

popularmente se tem designado “design inteligente” abordam a evolução a partir da 

categoria da finalidade, e não da causalidade; contudo, tendem a se filiar ao 

determinismo, tanto quanto os primeiros, ao abordarem a finalidade como a realização 

de um plano pré-concebido, previsível e desde sempre já pronto - e não por fazer, ou 

fazendo-se. Como vimos anteriormente, a causalidade estática redundará em 

mecanicismo, seja o quebra-cabeça que se monta com peças já desde sempre dispostas 

sacro ou laico. Pergunta-nos Bergson, logo no início de A evolução criadora: 

Devemos restringir-nos à representação mecanicista que o entendimento 

sempre nos dará da vida, representação essa necessariamente artificial e 

simbólica, dado que restringe a atividade total da vida à forma de certa 

atividade humana, que não passa de manifestação parcial e local da vida, efeito 

ou resíduo da operação vital? (BERGSON, 1979, pg. 9) 

Responderíamos afirmativamente se não soubéssemos já que esta representação 

mecanicista perde de vista, portanto, a gênese do processo evolutivo, que não se 

encontra em tempos imemoriais como uma causa primeira e estática, mas antes, repõe-

se constantemente, de modo que podemos intuí-lo no presente.  

Há outra forma de conhecimento, contudo, que nos permite desvencilhar, em 

certa medida, das mediações intelectuais, nos fazendo acessar a coisa em si mesma e 

não mais a sua representação: trata-se da intuição do movimento evolutivo da vida, dada 

numa experiência imediata de seu ato perene, “quando a experiência vem a nos mostrar 

como a vida se arranja para obter certo resultado” (BERGSON, 1979, pg. 8). Nesse 

                                                           
227 “Não há até os movimentos exteriores de um organismo unicelular, ou pelo menos de uma ameba, 
que não se crê poder explicar mecanicamente. Os deslocamentos da ameba numa gota d’água seriam 
comparáveis ao vaivém de um grão de poeira num recinto em que portas e janelas abertas permitam 
circular correntes de ar” (BERGSON, 1979, pg. 39). 
228 Cf. BERGSON, 1979, pg. 32-3. 
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registro não mais nos ocupamos da atividade funcional dos seres vivos já criados, 

exclusivamente, mas do ato gerador que fez vir a ser, em princípio, essa organização 

adequada a certa atividade funcional
229

. E aplicando-se ao estudo desse impulso de vida 

sempre atual nos organismos vivos, Bergson defenderá que 

Tudo se passa como se vasta corrente de consciência houvesse penetrado a 

matéria, carregada, como toda consciência, de uma multiplicidade enorme de 

virtualidades que se interpenetrassem. Essa corrente arrastou a matéria à 

organização, mas seu movimento nela foi ao mesmo tempo infinitamente 

ralentado e infinitamente dividido. (BERGSON, 1979, pg. 163) 

A imagem da consciência não é casual, e ecoa o modo particular da consciência 

humana de produzir a diferença, qualitativamente
230

, e redundar essas diferenças em 

atos criativos que como que se desprendem desse tronco único da consciência como 

frutas maduras, cada qual distinta uma da outra. Num investimento alargado dessa 

imagem encontraremos aquilo que poderia ser uma causalidade da mudança e do avanço 

da vida, que se contraporá seja à perspectiva mecânica ou finalista. O tempo que faz 

bola de neve consigo próprio, mostrando toda a sua potência agente, aparece como 

motor verdadeiro da evolução da vida. Quão longe estamos do “tempo que não faz 

nada” de Spencer, famoso evolucionista! 

 

1.1. O elã vital e a causalidade extramecânica da evolução 

Na divisão do impulso vital originário, segundo Bergson, surgiram duas grandes 

linhas evolutivas, a vegetal e a animal, em redor das quais se dividem as espécies, com 

sua tendência maior ao torpor, ao instinto, ou à inteligência, a forma consciente de si e 

do mundo - ao menos em sua dimensão superficial ou os contornos de si mesmo e das 

coisas dispostas no mundo, apreendidos exteriormente ou representados em imagens. E 

essa diversidade de formas de consciência (ou inconsciência), para Bergson, denunciam 

                                                           
229 “Se o Essai, na qualidade de crítica do entendimento, havia mostrado a solidariedade entre o 
entendimento e a matéria (...), ele descreverá a estrutura do entendimento sem mostrar o nascimento 
dessa estrutura. (...) Constituir a consciência intelectual é, por isso mesmo, nascimento ou despertar de 
um novo tipo de consciência, que a transcende e que revela a sua lei interna.” (PRADO JR, 1988, pg. 174-
5) 
230 “Radical (...) é a diferença entre uma evolução cujas fases contínuas se interpenetram por uma 
espécie de crescimento interior e um desenrolamento cujas partes distintas se justapõem” (BERGSON, 
2006, pg. 13); “É, portanto, da aplicação ao fenômeno da vida em geral dos conceitos nascidos da 
inspeção da duração interna que nasce a ‘psicologia da vida’ ou a noção de ‘impulso vital’. Num primeiro 
momento, chegar a uma explicação ‘psicológica’ da vida é pensá-la na duração que a engendra. Isto é, é 
pensá-la como um processo cujo presente é irredutível ao passado que o precede, que é uma dilatação 
ou um enriquecimento desse passado.” (PRADO JR, 1988, pg. 173) 
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senão um projeto acabado da criação, ao menos uma espécie de finalidade dinâmica: o 

movimento evolutivo como que aponta em uma direção, rumando a um sentido como a 

nau que dispõe de uma bússola - mas nem por isso os tripulantes podem sentir-se 

tranquilos quanto ao sucesso da viagem, uma vez que a bússola não garante o 

desvencilhar-se de todos os sobressaltos da viagem em alto mar, que tem sempre 

grandes chances de naufragar sem nunca atingir terra firme. A bússola da vida aponta 

para a mobilidade, cada vez maior e característica da vida animal (SANTOS PINTO, 

2005, pg. 95). Como não notar que, na natureza, sobressai o movimento e que, ao modo 

de uma finalidade, a vida tende para ele, o produzindo desde um impulso interior?  

A dificuldade que temos em acompanhar esses biólogos [mecanicistas] é onde 

eles tomam as diferenças inerentes ao germe por meramente acidentais e 

individuais. Achamos lícito acreditar que elas sejam o desenvolvimento de um 

impulso que passa de germe em germe através dos indivíduos, que, portanto, 

não sejam puros acasos, e que poderiam muito bem aparecer ao mesmo tempo, 

sob a mesma forma, em todos os representantes de uma mesma espécie ou pelo 

menos em certa quantidade deles. (BERGSON, 1979, pg. 82)231 

A ideia de esforço laboral, frequentemente representada tomando de empréstimo 

a ideia que a física faz de força (mobilizada como um dos instrumentos explicativos 

principais das teorias estáticas da evolução), nos faz perder o essencial da evolução 

verdadeira
232

: o esforço que vemos os seres vivos executarem em seus movimentos 

corporais, segundo o mecanicismo materialista, não pode preexistir à ação executada 

pelos corpos vivos, mas é justamente o que vem a ser por meio da ação de um corpo já 

constituído. A força capaz de mover um corpo, imagina-se, é produzida pelo próprio 

corpo individual dos seres vivos através do mecanismo de combustão energético-

alimentar de que dispõem, e será maior e mais potente conforme maior seja a 

quantidade de energia disponível para ser despendida. A força corporal seria, portanto, 

um elemento de mesma natureza em toda manifestação de vida, que difere apenas em 

grau de uma manifestação para a outra, e seria completamente explicado pela física e 

pela química da combustão, sendo facilmente identificadas fontes de energia primária 

para os corpos nos astros luminosos. Não é preciso notar, contudo, como caímos em 

regressão ao infinito se nos perguntamos pela origem do primeiro corpo capaz de 

despender energia através de uma assimilação fagócita ou fotossintética. Será preciso 

                                                           
231 Cf. também BERGSON, 1979, pg. 84. 
232 “A ideia de força, que na verdade exclui a de determinação necessária, contraiu, por assim dizer, o 
hábito de se amalgamar com a de necessidade, em virtude do uso que se faz do princípio de causalidade 
na natureza” (BERGSON, 2008, pg. 149). Concebeu-se assim uma força que não é análoga à força do 
animal que se cansa, lhe adicionando o caráter de regularidade e perpetuidade incansável, permanente. 
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supor uma força de outra natureza, que terá presidido a organização característica da 

vida que torna certos conjuntos de matéria aptos a se utilizar de fontes de energia para 

se mover e viver? Forçoso é que a vida preexista à sopa primitiva, como de resto 

demonstrou Redi com seus experimentos contra a teoria da abiogênese (ou da criação ex 

nihilo, como preferiria Bergson), ainda no século XVII
233

. A ideia que uma biologia 

materialista faz de força, tomada de empréstimo da física, retoma a ilusão já tratada no 

Ensaio, a respeito da existência de uma grandeza intensiva. Será a força despendida no 

ato originário da criação dos corpos vivos o resultado mecânico proporcional à energia 

disponível no alimento, mudança quantitativa ocasionada pelo esvaziar quantitativo de 

um repositório? Ou será ela também produto da mudança qualitativa
234

, sendo o reflexo 

da já referida temporalidade desdobrada sobre si mesma, que funcionaria aqui como 

uma força impulsiva originária? Não conteríamos o esforço, então, como a mola 

retesada contém uma força potencial, mas desempenharíamos o esforço, sempre quando 

entrássemos em processo de ação ou criação
235

. Por isso devemos reformular a nossa 

concepção de esforço: “com efeito, analisa-se uma coisa, mas não um progresso; 

decompõe-se a extensão, mas não a duração” (BERGSON, 2008, pg. 150).  

A imprevisibilidade, a liberdade criativa da novidade no mundo é, pois, um fato 

que se constata intuitivamente não só no estudo da liberdade nas ações humanas, mas 

também naquele da evolução verdadeira; as ciências biológicas perdem a essência e 

desnaturam a evolução, uma vez que se utilizam de conceitos adequados à realidade 

espacial para abordarem o vivente. 

A filosofia é a passagem da letra ao espírito, do signo ao significado. (...) é a 

passagem do resultado à origem. Não a passagem de um resultado a uma 

origem da série, definida pela sucessão das espécies como sucessão 

cronológica dentro do tempo homogêneo do pensamento científico. É a volta à 

origem definida pela duração produtora das espécies. Enquanto a primeira 

circunscreve a temporalidade já exteriorizada do pensamento científico e que 

tem na coisa o seu espectro, a segunda circunscreve a temporalidade originária 

do ato que constitui internamente o objeto. (PRADO JR, 1988, pg. 194-5) 

                                                           
233 Ver em https://www.biologianet.com/origem-universo-vida/experimento-redi.htm (último acesso 
em 06/12/2020). 
234“(...) a análise opera sobre o imóvel, ao passo que a intuição se instala na mobilidade ou, o que dá no 
mesmo, na duração. (...) Reconhece-se o real, o vivido, o concreto, pelo fato de que ele é a própria 
variabilidade. (...) O elemento pelo fato de que ele é invariável.” (BERGSON, 2006, pg. 209) 
235 Seja o ato consciente e desejado, ou a evolução automática e independente da vontade: o esforço 
através do qual a evolução é impulsionada adiante guarda tão somente analogia limitada com o esforço 
individual, sendo um “esforço bem mais profundo que o individual, independente das circunstâncias, 
comum à maioria dos representantes da mesma espécie, inerente aos germes que trazem mais que a 
sua substância apenas, por isso certo de se transmitir a seus descendentes.” (BERGSON, 1979, pg. 84) 
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Compreender a evolução a partir de uma representação propriamente espacial e 

inteligente, que justapõe os seres vivos como pontos numa escala, e os organiza em uma 

“linha do tempo” evolutiva, imaginando uma sucessão cronológica entre as espécies ou 

estados sucessivos, em moldes mecânicos, enfim, deixa escapar o movimento próprio 

da vida, essa transição do passado que se armazena automaticamente e que preme contra 

o presente gerando as formas vivas e, portanto, o movimento. Procedendo assim, 

compondo o processo evolutivo com o já feito (ao invés do movimento de fazer-se que 

está sempre em ato na Natureza), a inteligência não consegue mais do que uma 

apreensão externa do processo vital e só logra obter vistas instantâneas tomadas na 

continuidade evolutiva, jamais o processo real, que é movimento contínuo. Só nesse 

quadro explicativo podem prosperar as polêmicas a respeito de um suposto “elo 

perdido” entre o homem e o macaco, que não pode ser jamais descoberto, uma vez que 

entre um ponto e outro de uma escala espacial há tantos pontos quanto se queira 

encontrar, e será sempre por um salto, por um movimento contínuo e indivisível como o 

de Aquiles, que passaremos de uma forma de vida à outra.   

Uma temporalidade anterior à constituição da espécies diversas e que funciona 

como motor de sua evolução é aqui postulada. O verdadeiro movimento que percorre a 

natureza e resulta na evolução das espécies é o elã de vida, elã de movimento. Viver é 

mover-se e mudar, desde logo denunciando o parentesco da vida com a liberdade, seu 

projeto (SANTOS PINTO, 2005, pg. 93): tudo está animado, tudo é portador de anima; 

movimento real, que não é mera reorganização de traços já feitos, mas criação constante 

que põe, em primeiro lugar, os traços com que reorganizamos depois de feito o já 

feito
236

. Bergson chega a ele em seu estudo que confronta os dados da ciência biológica 

de seu tempo, intelectualista, com os dados que a observação direta da vida, em nós e 

fora de nós, lhe confere, buscando o ato gerador e genético dos seres vivos (Cf. 

SANTOS PINTO, 2005, pg. 86 e 92). O impulso vital dá a partida à criação e à vida, 

sendo ele mesmo incriado.  

                                                           
236 “O impulso em virtude do qual o ser vivo cresce, desenvolve e morre, é o mesmo que o faz atravessar 
as fases da vida embrionária. O desenvolvimento do embrião é uma perpétua mudança de forma. Quem 
queira observar todos os seus aspectos sucessivos há de perder-se num infinito, como acontece quando 
lidamos com uma continuidade. A vida é o prolongamento dessa evolução pré-natal. (...) O que há de 
propriamente vital no envelhecimento é a continuação imperceptível, infinitamente dividida, da 
mudança de forma. (...) A evolução do ser vivo, como a do embrião, implica um registro ininterrupto da 
duração, uma persistência do passado no presente, e por conseguinte uma aparência pelo menos de 
memória orgânica.” (BERGSON, 1979, pg. 27) 
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(...) não mais seria preciso falar da vida em geral como de uma abstração, ou 

como simples rótulo sob o qual se inscrevessem todos os seres vivos. Em 

certos momentos, em certo ponto do espaço, uma corrente bem visível nasceu: 

essa corrente de vida, que atravessa os corpos que organizou alternadamente, 

passando de geração em geração, dividiu-se entre as espécies e espalhou-se 

entre os indivíduos sem nada perder de sua força, antes intensificando-se à 

medida que avançava. (BERGSON, 1979, pg. 33) 

O ato criador é simples e uno, mas nossa inteligência e seus órgãos auxiliares, 

como o olho, são “feitos de modo a que não possam deixar de ver na obra do mestre um 

efeito de mosaico” (BERGSON, 1979, pg. 87)
237

 e os atos simples da criação, pelo 

simples fato de entrarem em nossa percepção, se decompõem, fraturados, analisados
238

. 

Assim somos levados a conceber uma criação nos moldes do materialismo, mecânica e 

contraditória, porque conflituosa em todas as suas instâncias, onde cada espécie 

concorre pela sobrevivência com as demais numa tragédia sem sentido ou finalidade 

que não seja o sobreviver e reproduzir - no caso dos homens some-se o desfrutar de 

mais prazer. Mas 

Saltemos por cima dessa representação intelectual do movimento, que o 

desenha como uma série de posições. Encaminhemo-nos diretamente para ele, 

olhemo-lo sem conceito interposto: descobrimo-lo simples e feito de uma peça 

só. Prossigamos então mais ainda; façamos com que ele coincida com um 

desses movimentos incontestavelmente reais, absolutos, que nós mesmo 

produzimos. Desta vez capturamos a mobilidade em sua essência e sentimos 

que ela se confunde com um esforço cuja duração é uma continuidade 

indivisível. (BERGSON, 2006, pg. 8) 

Desse ponto de vista, a realidade tomada em conjunto aparece como “crescimento 

global e indiviso, invenção gradual, duração: como um balão elástico que se dilatasse 

pouco a pouco assumindo a cada instante formas inesperadas” (BERGSON, 2006, pg. 

109). O elã vital é o tempo tomado por completo, no todo da natureza e não mais apenas 

no interior de nós mesmos, e que carrega tendências opostas imersas em uma 

                                                           
237

O ato criador da natureza pode ser compreendido por analogia ao ato criador humano na obra de 
arte, mobilizada pelo autor uma vez mais: “Um artista de gênio pintou uma figura na tela. Podemos 
imitar seu quadro com azulejos de mosaico multicolores. E reproduziremos tanto melhor as curvas e 
matizes do modelo quanto nossos azulejos sejam menores, mais numerosos, mais variados em 
tonalidades. Mas seria preciso uma infinidade de elementos infinitamente pequenos237, que apresentam 
uma infinidade de matizes, para obter o equivalente exato dessa figura que o artista concebeu como 
coisa simples, que quis transportar em bloco sobre a tela, e que é tanto mais acabada quanto aparece 
melhor como a projeção de uma intuição indivisível.” (BERGSON, 1979, pg. 86) 
238 A esse respeito, o exemplo do movimento que produzimos em nossa mão, também movimento 
simples análogo ao ato criador da natureza (com a diferença que nos custa esforço) ilustra o mesmo 
ponto. Uma vez que tenhamos movido a mão, podemos perceber uma trajetória de pontos atrás do 
movimento, mas o vemos retrospectivamente: no ato de mover a mão só a movemos, sem considerar 
esses pontos. Cf. BERGSON, 1979, pg. 88. É isso o que significa a frase encontrada em mesma página “a 
fabricação vai pois da periferia ao centro ou, como diriam os filósofos, do múltiplo ao uno”.  A criação, 
pelo contrário, se desdobra do centro à periferia, ou do uno ao múltiplo. 
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“consciência em geral”
239

 que se desdobra em espécies. É a força que faz com que nada 

fique como está, que as coisas mudem, envelheçam e tenham, por isso mesmo, 

história
240

. “Para um ser consciente, existir consiste em mudar, mudar amadurecendo, 

amadurecer criando-se infinitamente a si mesmo. Poder-se-ia dizer o mesmo quanto à 

existência em geral?” (BERGSON, 1979, pg. 18)
241

. 

 Em A evolução criadora e A energia espiritual Bergson nos brinda com um 

exemplo que contém toda força esclarecedora, como são os seus exemplos, para 

descrever em uma imagem o elã vital: ele seria como uma bola de neve, que cresce e 

ganha em volume conforme rola montanha abaixo. O tempo
242

 é o próprio estofo não só 

da nossa personalidade, mas de tudo o que há, e “se pudéssemos abarcá-lo [o universo] 

em seu conjunto, inorgânico, mas entremeado de seres organizados, veríamo-lo tomar 

incessantemente formas tão novas, tão originais, tão imprevisíveis quanto nossos 

estados de consciência” (BERGSON, 2006, pg. 15).  

A continuidade da vida, a continuidade de progresso do vivente, é análoga à 

continuidade de uma consciência e ao progresso de uma consciência naquilo que “o 

passado urge contra o presente e dele faz brotar uma forma nova, incomensurável com 

seus antecedentes. (...) Nesse sentido poder-se-ia dizer que a vida, como a consciência, a 

cada instante cria alguma coisa” (BERGSON, 1979, pg. 34 e 35). Sendo assim, haverá 

na vida, como há na consciência, “contingência radical no progresso, 

incomensurabilidade entre o que precede e o que sucede, enfim, duração” (BERGSON, 

1979, pg. 36), e a mesma ação do passado no presente, que vimos o tempo realizar 

quando da análise da memória (e as ideias correntes de “memória celular” e “memória 

genética” não poderiam ser mais propícias, e já denunciam que o cérebro não é o 

arquivo da memória, conforme a imagem moderna). A discussão que fazíamos no 

capítulo anterior, acerca da impossibilidade da inteligência espacial em captar o tempo 

                                                           
239 “(...) instinto e inteligência destacam-se, um e outra (...), num fundo único que se poderia denominar, 
á falta de termo melhor, a Consciência em geral, e que deve ser coextensivo à vida universal.” 
(BERGSON, 1979, pg. 167) 
240 “O esforço pelo qual uma espécie modifica seus instintos e também se modifica por sua vez deve ser 
coisa bem mais profunda, e que não depende unicamente nem das circunstâncias nem dos indivíduos. 
Não depende unicamente da iniciativa dos indivíduos, embora os indivíduos contribuam para isso, e não 
é puramente acidental, embora o acaso desempenhe grande papel.” (BERGSON, 1979, pg. 154) 
241

 O mesmo teor repete-se em BERGSON, 1979, pg. 30. 
242“A duração é o progresso contínuo do passado que rói o futuro e infla ao avançar” (BERGSON, 1979, 
pg. 16),  
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real, ganha novos significados em A evolução criadora
243

, dado que a evolução da vida 

é análoga à evolução da consciência, que por sua vez é de ordem temporal, a 

inteligência
244

 não pode conceber a evolução real. 

(...) nosso pensamento, sob sua forma puramente lógica, é incapaz de 

representar a verdadeira natureza da vida e a significação profunda do 

movimento evolutivo. Criado pela vida, em circunstâncias determinadas, para 

atuar sobre coisas determinadas, de que modo poderia o pensamento abranger a 

vida, da qual não passa de emanação ou simples aspecto? Aparecido em meio 

ao processo evolutivo, de que modo o pensamento se aplicaria ao longo do 

próprio movimento evolutivo? Isso equivaleria a pretender-se que a parte é 

igual ao todo, que o efeito pode assimilar em si a própria causa. (BERGSON, 

1979, pg. 7-8) 

Com a inteligência reinserida na natureza como seu produto e parte do todo, 

subordinada à vida desde Matéria e memória, configuram-se absurdas as tentativas não 

só de conhecer, mas também de engendrar o todo através da parte, fazendo ruir a 

pretensão cientificista de produzir através da justaposição de representações, o todo do 

real e a evolução da vida em espécies. No terceiro livro de Bergson, a inteligência “(...) 

deixa de preceder o real como o sistema dos possíveis precede a existência bruta” 

(PRADO JR, 1988, pg. 172). Outro expediente será necessário para que se componha 

uma descrição do verdadeiro processo evolutivo e de adaptação da vida: não mais 

analisá-la já feita (daí provém os equívocos do evolucionismo clássico!), mas procurar a 

“síntese gerativa” das espécies, no ato de fazê-las. O método intuitivo do bergsonismo 

será então aplicado à Evolução, na tentativa de alcançar esse movimento evolutivo 

verdadeiro.  

A precisão própria à filosofia consiste na sua possibilidade de capturar o objeto 

no movimento que o traz ao ser, e não na sua inércia de ser já constituído. 

Captar a constituição (do ponto de vista filosófico) de um ser é captar-lhe o 

nascimento. Podemos, assim, dizer que a intuição filosófica apreende o ato que 

unifica o objeto “antes” de tornar-se um objeto, de “exprimir-se” na linguagem 

da extensão. A consciência filosófica deve regredir a um tempo anterior ao da 

objetivação (a temporalidade inautêntica, já mediada pelo espaço), para captar 

a “tendência” que a anima. A inspeção do nascimento é, também, portanto, 

consideração do “objeto” como aberto para o futuro. (PRADO JR, 1988, pg. 

180) 

                                                           
243 “Um dos principais objetivos daquele Essai [Ensaio sobre os dados imediatos da consciência] era de 
fato mostrar que a vida psicológica nem é unidade nem multiplicidade, e que ela transcende tanto o 
mecânico quanto o inteligente, só tendo sentido mecanicismo e finalismo onde houver ‘multiplicidade 
distinta’, ‘espacialidade’ e, por conseguinte, montagem de partes preexistentes: ‘duração real’ significa 
ao mesmo tempo continuidade indivisa e criação. No presente livro [A evolução criadora], aplicamos 
essas mesmas ideias à vida em geral, encarada, por sua vez, do ponto de vista psicológico.” (BERGSON, 
1979, pg. 12) 
244 “(...) pensar consiste em reconstituir, e, naturalmente, é com elementos dados, com elementos 
estáveis, por conseguinte, que nós reconstituímos” (BERGSON, 1979, pg. 148). 
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Bergson persegue, assim, a demonstração de uma forma de finalismo não estático
245

 

dirigindo para uma espécie de fim imprevisível o poder da criação: o impulso de vida é 

o elã vital
246

, o próprio tempo, que garante que haja “(...) finalidade, porque a vida não 

opera sem direções; mas não há „meta‟, porque tais direções não preexistem já prontas, 

sendo elas próprias criadas na „proporção‟ do ato que as percorre” (DELEUZE, 1999, 

pg. 86).  

 

1.2. O finalismo criativo e o objetivo vital 

Será preciso mostrar como as faces que o mecanicismo assume (sobretudo a 

explicação da forma dos seres vivos através do concurso exclusivo da adaptação) 

servem à ciência mas são insuficientes para a filosofia da vida, e que passamos entre o 

mecanicismo e o finalismo quando descrevemos a adaptação ora através de uma ação ou 

esforço do ser vivo que se inclina para alcançar alguma utilidade - e começa a se 

delinear aqui, para nós, o sistema deontológico que estará no fundo das filosofias morais 

pelo menos desde Hobbes -, ora como uma sua passividade, sofrendo somente a ação do 

meio, reagindo e conformando-se a ele, também em benefício da sua utilidade, tal qual 

um líquido adquire a forma do vaso que o contém, ao invés de agir para tomar o melhor 

partido possível de uma situação, como quem resolve um problema
247

. O famoso 

                                                           
245 “A força da prova seria de resto proporcional ao grau de afastamento das linhas de evolução 
escolhidas, e ao grau de complexidade das estruturas que encontrássemos nelas” (BERGSON, 1979, pg. 
57). Afinal, que probabilidade haverá para que isso ocorra através de uma série de acidentes 
acumulados em duas linhas diversas de evolução, como assume a hipótese mecanicista pura? Forçoso é 
supor que no ancestral comum a ambas já havia a tendência fundamental que foi transmitida dali 
adiante. Para seguir o desenvolvimento deste ponto, Cf. BERGSON, 1979, pg. 57-63. 
246

O elã vital é a fonte da vida e da criação, da inteligência e do instinto, e podemos entendê-los por 
comparação: “(...) no próprio molde da vida é que se formou o instinto. Enquanto a inteligência trata 
todas as coisas mecanicamente, o instinto age, se assim podemos falar, organicamente. Se a inteligência 
que adormece nele despertasse, se ele se interiorizasse em conhecimento em vez de se exteriorizar em 
ação, se soubéssemos interrogá-lo e se ele pudesse responder, ele nos revelaria os segredos mais 
íntimos da vida. Porque ele apenas continua o trabalho pelo qual a vida organiza a matéria, a tal ponto 
que não poderíamos dizer, como já se mostrou não poucas vezes, onde acaba a organização e onde 
começa o instinto” (BERGSON, 1979, pg. 149-150). Para Bergson há uma forma de interrogar o instinto 
dessa maneira e descobrir através desse ato de conhecimento o Elã vital, motor da organização da vida: 
a intuição não é nada além disso mesmo. Esse elã é o mesmo movimento que nos levou, a cada gérmen, 
desde a vida embrionária, até a forma em que estamos, arrastados em seu ímpeto adiante como o 
desenrolar de um novelo de lã: confunde-se com o próprio tempo, mas não o abstrato e que nada faz, 
mas sim o tempo agente e eficaz que opera esses progressos. A comparação do instinto com os 
processos vitais mais básicos continua à página 150. 
247 Cf. BERGSON, 1979, pg. 70 
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exemplo do olho do molusco
248

, analisado em pormenor em A evolução criadora, será 

um operador importante no seio de um esforço em demonstrar que uma espécie de força 

ordenadora preside a criação e a evolução adaptativa
249

 (Cf. SANTOS PINTO, 2005, 

pg. 87). Interessa notar que a própria noção de elã vital, neste capítulo apresentada, nos 

permitirá reconhecer nas direções e realizações desse movimento motor a própria 

finalidade da vida, inclusive daquela forma mais completa de todas, a humanidade
250

. 

Sintetizemos o percurso de Bergson em suas próprias palavras: 

(...) empreendemos o estudo das funções psicológicas, depois o da relação 

psicofisiológica, depois o da vida em geral, sempre procurando a visão direta, 

suprimindo assim problemas que não concerniam às coisas mesmas, mas sim à 

sua tradução em conceitos artificiais . (BERGSON, 2006, pg. 25) 

Dessa visão direta se retirou o conteúdo que, confrontado com a ciência biológica da 

época, desfez o embate entre finalistas e mecanicistas na explicação do processo 

evolutivo das espécies em favor de uma composição particular que preserva uma 

finalidade. 

Trata-se, para Bergson, de adotar uma espécie de finalismo
251

 na explicação da 

evolução verdadeira, portanto, mas um finalismo sui generis, particular, bastante 

                                                           
248 “Comparamos o olho de um vertebrado com o de um molusco marinho. Acham-se, num caso como 
no outro, as mesmas partes essenciais, compostas de elementos análogos. (...) há-de concordar-se em 
que moluscos e vertebrados separaram-se de seu tronco comum muito antes do aparecimento de um 
olho tão complexo quanto o da ostra. Donde vem pois a analogia de estrutura?” (BERGSON, 1979, pg. 
63); “Por mais que se tenham produzido bifurcações, por mais que se tenham aberto vias laterais em 
que os elementos dissociados se desenvolveram de modo independente, não deixa de ser pelo impulso 
primitivo do todo que continua o movimento das partes. Algo do todo deve pois subsistir nas partes. E 
esse elemento comum poderá tornar-se visível aos olhos, de certa maneira, talvez pela presença de 
órgãos idênticos em organismos muito diferentes.” (BERGSON, 1979, pg. 56) 
249A sequência do argumento (Para acompanhá-lo, Cf. BERGSON, 1979, pg. 63-75, sobretudo) mostra ser 
impossível que mudanças casuais tenham chegado ao mesmo resultado sem que nada as dirigisse249, 
impulsionasse ou fizesse tender a ele: “tal fato só pode se dar porque realmente os dois animais 
possuem algo do mesmo impulso vital primitivo” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 89). Descortina-se a ação do 
elã vital, o princípio de vida como motor de toda a evolução; o impulso criador249, a “identidade de 
causa” comum a todas as espécies249, a todas as coisas criadas, que aparece conformando o olho dos 
vertebrados e moluscos segundo um projeto semelhante, anunciando uma finalidade também 
semelhante, por exemplo, para facultar a locomoção. “Nosso olho tira partido da luz naquilo que nos 
permite utilizar por movimentos de reação os objetos que vemos vantajosos, e evitar aqueles que nos 
são nocivos” (BERGSON, 1979, pg. 71). Cf. BERGSON, 1979, pg. 196-8 para a discussão sobre a ideia de 
desordem e acaso na natureza. 
250 “Certamente, a evolução do mundo orgânico não deve ser predeterminada em seu todo. 
Pretendemos, pelo contrário, que a espontaneidade da vida nela se manifeste por uma contínua 
manifestação de formas em sucessão a outras formas. Mas essa indeterminação não pode ser completa: 
deve deixar certa parte à determinação.” (BERGSON, 1979, pg. 83) 
251 Cf. BERGSON, 1979, pg. 232 para a explicitação desse tipo de finalismo, que não pode ser confundido 
de maneira alguma com a “pré-formação” da humanidade anterior ao movimento evolutivo. 
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diverso da doutrina do finalismo clássico
252

 que cabe retificar. O finalismo clássico, 

defrontado com o problema da existência do mal, por exemplo, tem dificuldades em 

defender a existência de um plano e uma ordem harmoniosa externa aos indivíduos que 

os ordenasse uns em relação aos outros (já que os vemos em verdade uns em luta com 

os outros na natureza e na sociedade), sendo obrigado a passar a defender uma 

finalidade na organização tão somente interior aos corpos dos indivíduos desde então 

considerados como circuitos isolados, dado que “todas as suas partes se harmonizam 

para o bem maior do todo e se organizam com inteligência em vista desse fim (...) o 

finalismo se estreitou ao ponto de jamais abranger mais de um ser vivo ao mesmo 

tempo” (BERGSON, 1979, pg. 45). Ao fazê-lo, entretanto, só se recuou o problema: 

dado que cada elemento do indivíduo maior pode ser considerado em si mesmo um 

outro indivíduo também dividido em partes que se harmonizam entre si, forçoso será 

que haja uma finalidade externa a coordená-los uns com os outros e que explique a sua 

harmonia de conjunto preponderante
253

. O impulso de vida, portanto, ultrapassa cada 

indivíduo particular para mergulhá-los todos em um mesmo Tempo criador, espírito do 

mundo. 

Onde começa, pois, e onde acaba o princípio vital do indivíduo? Aos poucos, 

recuaremos até os seus antepassados mais antigos; veremos que é solidário 

com cada um deles, solidário com essa pequenina massa protoplasmática que 

está sem dúvida na origem da árvore genealógica da vida. Constituindo, até 

certo ponto, esse antepassado primitivo, ele é em geral solidário com tudo o 

que dele se destacou pela via de descendência divergente: nesse sentido, pode-

se dizer que ele permanece unido à totalidade dos seres vivos por laços 

invisíveis. É pois em vão que se pretende reduzir a finalidade à individualidade 

do ser vivo. Se houver finalidade no mundo da vida, ela abrangerá a vida 

inteira num único e indivisível abraço. (BERGSON, 1979, pg. 47) 

Teleológicas ou não, as filosofias clássicas da evolução comungariam em seu 

caráter intelectualista
254

, que redundam no conceito de causalidade estática, como 

                                                           
252 “Ela declara que as partes foram montadas com base num plano previamente concebido, com miras 
a um objetivo. Nisso ela assemelha o trabalho da natureza ao do operário que procede, por sua vez, por 
montagem de partes com vistas à realização de uma ideia ou imitação de certo modelo. (...) No entanto, 
ligeira olhadela no que acontece no desenvolvimento de um embrião lhe teria mostrado que a vida se 
dá de modo totalmente diverso. A vida não procede por associação e adição de elementos, mas por 
dissociação e desdobramento.” (BERGSON, 1979, pg. 85) 
253 Cf. BERGSON, 1979, pg. 46-7. Dizemos preponderante porque, ainda que a nível microcósmico (e 
macrocósmico), não há harmonia absoluta, estando tudo aberto a alguma imprevisibilidade e 
desorganização, seja uma deformação congênita no animal, seja o desenvolvimento de uma doença 
autoimune, ou ainda o choque de meteoros e planetas. 
254 “O mecanicismo consistiria neste caso em ver tão-somente as posições. O finalismo levaria em 
consideração a sua ordem. Mecanicismo e finalismo, porém, passariam ambos, ao lado do movimento, 
que é a própria realidade” (BERGSON, 1979, pg. 87). Estão preocupados com a representação, não com 
a intuição do movimento gerador ou ato criador. 
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tentamos mostrar. Falham em perceber que “o momento atual de um corpo vivo não 

encontra sua razão de ser no momento imediatamente anterior (...) [e] se deve juntar a 

ele todo o passado do organismo, sua hereditariedade, enfim, o conjunto de uma 

longuíssima história” (BERGSON, 1979, pg. 28-9). Bergson aplica a crítica da 

causalidade mecânica ao movimento característico da vida
255

, de adaptação e 

transformação das espécies e a que chamamos evolução (palavra que já reivindica uma 

espécie de finalidade e de progresso). Estender a evolução em uma linha do tempo, 

lançando sobre ela, do presente, um olhar retrospectivo, faz com que, de um lado (se 

assumimos o finalismo), pensemos em uma direção predeterminada e um fim último a 

que tudo se dirige, como o ponto último de uma régua já desde sempre traçado
256

; de 

outro (se assumimos o mecanicismo), adicionamos que a régua poderia ter sido outra, 

mas também seria régua, uma vez dadas (casuisticamente, como é natural) as condições 

exteriores nas quais um ser vivo sobrevive e evolui. Fazê-lo é, uma vez mais, confundir 

tempo e espaço, de um modo peculiar. A duração real, pelo contrário, é o traço de 

união
257

 entre os pontos estáticos que concebemos, seja aqueles entre uma e outra forma 

de um mesmo indivíduo
258

 ou espécie
259

, seja aqueles que separam uma espécie de outra 

(na hipótese de um ancestral único comum a todas as espécies). 

Quanto mais a duração imprime no ser vivo o seu selo, mais evidentemente o 

ser vivo se distingue de um mecanismo puro e simples, sobre o qual a duração 

desliza sem penetrar. E a demonstração assume sua maior força quando ela 

recai sobre a evolução integral da vida desde suas mais humildes origens até 

suas formas atuais mais elevadas, na medida que essa evolução constitui, pela 

unidade e continuidade da matéria animada que a sustenta, uma única 

indivisível história. (BERGSON, 1979, pg. 42) 

Como uma das formas de demonstrar o erro da filosofia da evolução clássica, 

como já aludimos, Bergson retoma a análise do conceito de possibilidade, que já 

aparecera no Ensaio, para aprofundá-la. Irá distinguir, conforme seu método, dois 

                                                           
255 “(...) esse passado que faz corpo com o momento atual do ser vivo, a memória orgânica não o 
comprime cabalmente no momento anterior que, então, se torna a causa única do estado presente [do 
corpo vivo]? - Assim falar significa desconhecer a diferença capital que separa o tempo concreto, ao 
longo do qual um sistema real se desenvolve, e o tempo abstrato que intervém em nossas especulações 
sobre os sistemas artificiais. (...) Não há, nem pode haver instante imediatamente anterior a outro 
instante, tanto quanto não há ponto matemático contíguo a outro ponto matemático.” (BERGSON, 
1979, pg. 29) 
256 “O finalismo assim entendido não passa de mecanicismo ao avesso” (BERGSON, 1979, pg. 44). 
257 Frase do próprio Bergson, em A evolução criadora (Cf. BERGSON, 1979, pg. 30). É a substância que 
preenche o suposto vazio entre os pontos que concebemos justapostos, sim, mas sempre (e por isso 
mesmo) separados por um abismo. Que consequências este mesmo método não trará para a ética, 
concebida com não pouca frequência a partir da matriz individualista do liberalismo clássico? 
258 A criança e o adulto; a larva e a borboleta, etc. 
259 As diferentes raças de cavalos, por exemplo. 
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sentidos completamente diversos - e mesmo contraditórios - que damos à mesma 

palavra, confundindo duas realidades radicalmente distintas em uma só, por resultado 

do mesmo mecanismo cinematográfico da inteligência que opera com vistas à eficácia 

da ação: há, na verdade, a possibilidade em sentido inteiramente negativo e a 

possibilidade em sentido positivo. A primeira consiste em proclamar que aquilo que é 

poderia não ser; consiste em negar a necessidade daquilo que é, tão somente. Ela não 

nos impõe, como a segunda, a ideia de uma mente divina, nos termos leibnizianos, que 

conteria positivamente em si todos os desenrolamentos possíveis do real, em todas as 

direções possíveis. Nesse registro, já estariam os possíveis previamente traçados
260

 na 

qualidade de potências que se atualizariam por atos, bastando a análise dos conceitos e 

atributos de Deus para que tenhamos desdobrado à nossa frente todo o conhecimento 

metafísico. Tal imagem do futuro alija de uma vez por todas a concepção de criação, de 

novidade absoluta
261

 e, portanto, de liberdade criadora.  Fala-se do tempo, mas ele nada 

faz, é ineficaz
262

, não podendo por isso mesmo fazer as vezes do Ser, que a partir de 

então será colocado para fora do tempo, visto como tão somente uma de suas várias 

criações. Do mesmo modo,  

A essência da explicação mecânica consiste (...) em considerar o futuro e o 

passado como calculáveis em função do presente, e pretender assim que o todo 

seja dado. (...) Em semelhante doutrina, fala-se ainda do tempo, pronuncia-se a 

palavra, embora não mais se pense na coisa. (BERGSON, 1979, pg. 43) 

                                                           
260 “Seria debalde que se quisesse atribuir um objetivo à vida, no sentido humano da palavra. Falar de 
um alvo é pensar num modelo preexistente que incumbe tão-só realizar. É pois admitir, no fundo, que 
tudo está dado, que se poderia ler o futuro no presente. É crer que a vida, no seu movimento e em sua 
integralidade, precede como nossa inteligência, que não passa de uma perspectiva imóvel e 
fragmentária tomada dela, e que se situa sempre naturalmente fora do tempo.” (BERGSON, 1979, pg. 
54) 
261 “Tomem o mundo concreto e completo, com a vida e a consciência que ele enquadra; considerem a 
natureza inteira, geradora de espécies novas de formas tão originais e tão novas quanto o desenho de 
qualquer artista; prendam-se, nessas espécies, aos indivíduos, plantas ou animais, cada um dos quais 
tem seu caráter próprio - eu ia dizer sua personalidade (pois uma folha de grama não se assemelha mais 
a outra folha de grama do que um Rafael a um Rembrandt); ergam-se, acima do homem individual, até 
às sociedades, que desenrolam ações e situações comparáveis às de qualquer drama: como falar ainda 
de possíveis que precederiam sua própria realização? (...) devolvamos o possível ao seu lugar: a 
evolução torna-se algo inteiramente diferente da realização de um programa; as portas do porvir 
abrem-se de par em par; um campo ilimitado oferece-se para a liberdade (...) É preciso aceitá-lo: é o real 
que faz o possível e não o possível que se torna real.” (BERGSON, 2006, pg. 119) 
262 “O mecanicismo radical implica uma metafísica em que a totalidade do real é estabelecida em bloco, 
na eternidade, e em que a duração aparente das coisas exprima simplesmente a fragilidade de um 
espírito que não pode tudo conhecer ao mesmo tempo. Mas a duração é coisa muito diferente disso 
para a nossa consciência, isto é, para o que há de mais indiscutível em nossa experiência. Percebemos a 
duração como uma corrente contra a qual não se poderia nadar. Ela está no fundo do nosso ser, e 
percebemos bem que é a própria substância das coisas com as quais estamos em comunicação” 
(BERGSON, 1979, pg. 44). 
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Reinserir a precisão na metafísica significa voltar ao encalço dessa realidade 

temporal que passou ao largo da consciência e da percepção dos metafísicos 

anteriores
263

; significa fazer ruir a distinção entre metafísica e experiência, através da 

intuição
264

, tornada possível pela retirada do Ser da transcendência. Eis o que significa o 

conceito aparentemente paradoxal que define a empreitada de nosso autor: metafísica 

imanente. O princípio vital e criador não é mais encontrado no além mundo (além do 

tempo e da extensão), mas no seio e no interior deste: o elã vital confunde-se com o 

próprio mundo. No mundo, não mais além dele, torna-se possível o contato com a 

experiência da criação. Contato esse que se experiencia com a intuição enquanto 

método para se proceder a este contato, afirmação tacitamente já presente no Ensaio.  

 Mas não só a nossa vida, mas a vida das espécies tomadas em particular, a Vida 

em geral
265

 e mesmo da matéria inorganizada são como um discurso prolongado e 

indivisível, que produz a diferença e muda através do mecanismo de funcionamento da 

heterogeneidade qualitativa que descrevíamos no capítulo precedente
266

.  

Assim como a crítica do „tempo homogêneo‟ permitira a apreensão da duração 

interna ou do tempo da consciência, a crítica do „falso evolucionismo‟ - que 

desdobra o processo vital numa temporalidade inautêntica - dará acesso ao 

tempo real da invenção da vida por ela mesma. (...) Tanto o „falso 

evolucionismo‟ como a concepção fixista, que projeta a consciência para fora 

da natureza e do mundo, fundam-se no divórcio entre a simples presença e a 

representação. (PRADO JR,1988, pg. 166 e 167) 

Bergson havia resolvido, em Matéria e memória, esse divórcio definitivo entre a 

presença e a representação, reencontrando um meio termo que participasse tanto da 

                                                           
263 “Bem diferente é a metafísica que pomos ao lado da ciência. Reconhecendo à ciência o poder de 
aprofundar a matéria pela simples força da inteligência, reserva para si o espírito. Nesse terreno, que 
lhe é próprio, almeja desenvolver novas funções de pensamento.” (BERGSON, 2006, pg. 43); “uma 
existência só pode ser dada numa experiência. Essa experiência será chamada visão ou contato, 
percepção exterior em geral, caso se trate de um objeto material; assumirá o nome de intuição quando 
versar sobre o espírito.” (BERGSON, 2006, pg. 53) 
264 “A ‘relatividade do conhecimento’, que detinha a arrancada da metafísica, seria ela original e 
essencial? Não seria antes acidental e adquirida? Não provinha muito simplesmente do fato de que a 
inteligência contraiu hábitos necessários à vida prática? Esses hábitos, transpostos para o domínio da 
especulação, põem-nos em presença de uma realidade deformada ou reformada, em todo caso 
arranjada; mas o arranjo não se impõe a nós inelutavelmente; provém de nós; o que nós fizemos, nós 
podemos desfazê-lo; e entramos então em contato direto com a realidade.” (BERGSON, 2006, pg. 24) 
265 “A intuição, vinculada a uma duração que é crescimento, nela percebe uma continuidade 
ininterrupta de imprevisível novidade; ela vê, ela sabe que o espírito retira de si mesmo mais do que 
possui, que a espiritualidade consiste justamente nisso e que a realidade, impregnada de espírito, é 
criação.” (BERGSON, 2006, pg. 32-33) 
266

Lemos, na segunda introdução de O pensamento e o movente, que “nossa vida inteira, desde o 
primeiro despertar de nossa consciência, é algo como esse discurso indefinidamente prolongado. Sua 
duração é substancial, indivisível enquanto duração pura” (BERGSON, 2006, pg. 84). 
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objetividade exterior quanto da subjetividade interior. Trata-se justamente das imagens 

captadas na percepção pura. Desde então, a natureza inteira passa a ser compreendida 

como provida de uma “interioridade” (PRADO JR, 1988, pg. 167), que engloba o 

fenômeno humano. Nossa consciência não se coloca, desde então, como radicalmente 

distinta porque descolada da natureza, que se apresentava sempre como objeto do 

conhecimento, exteriorizada com relação a nós mesmos
267

. Fruto da natureza, 

ascendemos ao pensamento de uma crescente coesão entre todas as suas partes, “(...) 

coesão que não vem do „exterior‟ ou de um intercâmbio mecânico entre as partes que a 

compõem, mas se origina na unidade do próprio processo vital” (PRADO JR, 1988, pg. 

179). Passada à condição de sujeito, estendida duração e consciência à natureza, o que 

se investigará em A evolução criadora é justamente a eficácia dessa temporalidade 

natural e criadora, a forma de ação própria a essa natureza temporalizada na produção 

do mundo. Tem-se em mira uma cosmologia, portanto
268

: Bergson buscará compreender 

como se dá a invenção da vida (e de suas sucessivas formas
269

) por ela mesma. E aqui a 

noção das tendências opostas reunidas em um mesmo impulso primitivo, de que nos 

fala Bergson reiteradas vezes em A evolução criadora, é crucial. Lançamos mão de um 

comentador para compreendê-la. Trata-se de David Lapoujade, em Potências do tempo, 

particularmente o capítulo primeiro, O número obscuro da duração. Neste capítulo, a 

semelhança entre a consciência humana profunda e a produção do ato livre, de um lado, 

e a consciência universal e a produção das espécies, de outro, é trabalhada, na tentativa 

de constituir uma explicação de como atua a multiplicidade heterogênea própria do 

Tempo cósmico na produção das espécies. Para ele, “Os dados imediatos [na obra de 

Bergson] são descritos a cada vez como a apreensão de uma miríade de elementos 

infinitesimais, evanescentes, que escapam ao espaço da representação” (LAPOUJADE, 

2013, pg. 32). Esses dados imediatos se conservam todos no espírito, e a “Nossa 

liberdade reside primeiramente nesses milhares de sentimentos, pensamentos, 

                                                           
267 “L’évolution créatrice tem, como tarefa, determinar as relações entre a consciência humana (...) e a 
consciência virtual que acompanha todo o processo vital. E, da passagem de uma a outra forma de 
consciência, veremos surgir a possibilidade de um ‘retorno’ da primeira à segunda, isto é, da “dilatação” 
da consciência finita do homem.” (PRADO JR, 1988, pg. 169-170) 
268 “A passagem pela psicologia *na obra de Bergson+ teria, assim, sido exigida pela necessidade de 
repensar criticamente os fundamentos da cosmologia. Uma vez descoberta a duração interna, seria 
possível passar à descrição da temporalidade cósmica, isto é, do próprio processo de ‘crescimento’ da 
natureza.” (PRADO JR, 1988, pg. 167) 
269 “É a própria função da inteligência que só se nos revela quando a inserimos dentro do processo real 
que a produz. (...) A estrutura da consciência só é compreensível à luz da gênese da consciência. (...) Mas 
não é diretamente da gênese que retiramos os subsídios para a reconstituição da estrutura. Entre a 
gênese e a estrutura há (...) a mediação da função.” (PRADO JR, 1988, pg. 172 e 173) 
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percepções dos quais nós somos a síntese” (LAPOUJADE, 2013, pg. 39): cada ato livre, 

cada momento de decisão e escolha - como mostramos no capítulo precedente, lançando 

mão do clássica imagem do cone invertido em Matéria e memória - produz uma síntese 

de uma maior ou de uma menor quantidade difusa desse passado inteiro
270

, com ênfases 

e tonalidades diferentes conforme a emoção predominante, que funciona como uma 

espécie de imã
271

. Em Potências do tempo, de David Lapoujade, encontramos a 

identificação desse passado inteiro armazenado e fazendo pressão contra o presente com 

as virtualidades várias de tendências opostas que explicam a potência explosiva e 

criativa do Tempo, retesadas todas que estão em sua unidade originária. Retomando os 

conceitos de “temporalidade heterogêneo” e “mudança qualitativa”, e lançando mão 

novamente de uma analogia entre a consciência profunda individual e a Consciência 

cósmica total, podemos compreender esse ponto: 

O eu da profundidade é a síntese de todas as emoções que o compõem, a 

memória de todos os “recônditos secretos” da sua personalidade. (...) a emoção 

é a síntese dos movimentos da sua vibração interior. (...) Ela é um movimento 

virtual que ultrapassa o movimento real do mundo. Se Bergson define mais 

tarde esse movimento virtual como uma “exigência de criação” é, 

primeiramente, porque ele é exigência de expressão. São todas essas exigências 

infinitesimais, quase insignificantes, consideradas em si mesmas, que vão 

constituir a energia espiritual da qual o ato livre será em seguida a expressão. 

De maneira obscura, o eu da profundidade sente se acumular nele esses 

movimentos virtuais e aumentar sua exigência. (LAPOUJADE, 2013, pg. 43) 

O eu profundo seria a integralidade de todo o passado individual, comprimido
272

, que 

não cessa de acumular-se conforme se vive e se passa o tempo (literalmente, o tempo 

                                                           
270 “Enquanto nosso eu se interessa pelas partes que ele decompõe e recompõe de acordo com os 
imperativos da sua vida social, esses todos continuam a emocionar e a se acumular na profundidade. 
Talvez essas emoções nos incitassem a agir, ou melhor, a exprimir a alegria ou a tristeza que elas 
envolvem, mas elas são justamente impedidas de fazê-lo por todas as exigências da vida social que nos 
fazem interessar pelos objetos exteriores e pelas relações de causalidade que nos ligam a esses objetos” 
(LAPOUJADE, 2013, pg. 44) 
271 “Podemos viver nossa vida normal, estar ocupados como nunca, o eu da profundidade continua 
esperando e só faz isso, esperar, até o momento em que toda essa espera acumulada se cristaliza sobre 
um objeto ou situação propícia através dos quais ele se exprime, (...) ‘Há emoções que são geradoras de 
pensamentos (...). Basta uma emoção, uma só, para que ela agregue todas aquelas que virão alimentá-
la, para que ela cresça até formar uma tendência ou uma exigência de criação suficientemente forte 
para inverter o sistema do eu de superfície’.” (LAPOUJADE, 2013, pg. 46 e 48). Cf. também LAPOUJADE, 
2013, pg. 42. 
272 “É preciso lembrar essa imensa compressão, sem a qual a gênese da liberdade em Bergson fica sendo 
incompreensível e da ordem do milagre. Sem isso, não compreendemos em que a liberdade consiste 
uma revolta, um levante do infinitesimal que vem finalmente responder por nós mesmos. Também não 
compreendemos de onde o eu da profundidade tira sua força vulcânica, aquela que lhe permite quebrar 
ou descerrar o sistema das obrigações sociais, sem essa acumulação de emoções que não foram 
expressas, e que juntas reivindicam um direito à expressão.” (LAPOUJADE, 2013, pg. 45) 
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passa, como sujeito, como agente, e nós passamos com ele), e a energia espiritual
273

 de 

que ele dispõe é, justamente, essa unidade tensionada de tendências opostas: “(...) o eu 

da profundidade (...) é aquele que se enche de uma energia espiritual que o eu da 

superfície será obrigado a fazer explodir numa livre criação (...) em Bergson, profundo 

quer dizer total enquanto que superficial quer dizer parcial” (LAPOUJADE, 2013, pg. 

44). Mas não é só o indivíduo que participa dessa ação particular do tempo - o que 

equivaleria a dizer que ele o engendra e precede. Pelo contrário, o Tempo tem 

precedência sobre o indivíduo e o engendra, sendo, portanto, encontrada fora do homem 

a mesma ação temporal, a mesma energia espiritual que acumula o passado em uma 

unidade de tensão que não cessa de crescer, como um balão, e se manifesta como 

exigência de criação: nas espécies, por exemplo (mas também na História propriamente 

humana, ou nas culturas, como veremos adiante).  

Doravante, cumpre empenharmo-nos em esclarecer como que essa força 

explosiva do Tempo age para produzir as diferentes espécies, segundo os diferentes 

modos de existir que lhes são característicos. Para tanto, será preciso seguir a reflexão 

do autor sobre os caminhos seguidos pela vida em sua história, sobretudo os caminhos 

principais em que uma tendência se tornou prevalente, originando três linhas evolutivas 

distintas: torpor, instinto e inteligência. Notemos, de partida, que a intuição não é uma 

delas, sendo a via que permaneceu virtual - como uma memória das origens em que as 

tendências ainda não se dissociavam - naqueles vertebrados superiores onde a 

inteligência se destacou das demais tendências ao torpor e ao instinto, prevalentes nas 

demais vias da evolução que culminaram nos vegetais e nos himenópteros. 

Abordaremos o instinto, a inteligência e a intuição, fazendo breve referência ao torpor 

vegetal, porque a finalidade da vida ligada ao movimento faz com que o reino animal se 

destaque no concerto do universo. As sociedades animais mais bem sucedidas são 

justamente aquelas que estão no ápice das duas linhas evolutivas, do instinto e da 

inteligência, a saber, os insetos e os humanos
274

. Por sua vez, a mesma finalidade da 

vida ligada à exigência de criação - exigência da qual o movimento seria como que a 

                                                           
273 “Tudo se passa como se houvesse duas memórias: de um lado, a memória intelectual e habitual que 
Bergson explora em Matéria e Memória; de outro, a memória espiritual, que ele redescobre com A 
evolução criadora. De um lado, uma memória inativa por natureza, sempre parcial, que só se torna ativa 
para responder às exigências incessantes do presente; de outro, uma memória intensiva, total, sempre 
surdamente ativa, cuja integral é o próprio impulso de vida, responsável pelo futuro.” (LAPOUJADE, 
2013, pg. 47) 
274 Cf. BERGSON, 2009, pg. 25. 
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imitação -, que de resto caracteriza a temporalidade cósmica, só atingiria sua expressão 

no reino animal através do homem e da sua capacidade residual intuitiva. 

 

2 - As linhas divergentes da evolução da vida 

 Para darmos contornos mais definidos a três conceitos importantes e 

fundamentados por Bergson em A evolução criadora, a saber, instinto, inteligência e 

intuição, três desdobramentos da vida que caracterizam espécies animais distintas, 

topamos com aquilo que pode ser considerado o projeto do terceiro livro de Bergson, a 

saber, situar o homem na história dos seres vivos (LANDIM, 2001, pg. 82). Estes 

termos já vinham sendo delimitados nas obras anteriores, mas aqui Bergson se ocupará 

de traçar a gênese de cada um deles no seio da vida, vinculando-os especificamente à 

sua funcionalidade biológica, para atingir uma imagem mais adequada do processo 

evolutivo concreto
275

. Pode-se dizer, no geral, que se trata de três formas distintas de 

conhecimento. As duas primeiras representam duas formas de conhecimento opostas e a 

terceira realiza uma espécie de composição dos opostos. Se a inteligência já chega a este 

ponto da obra de Bergson delimitada quanto à sua funcionalidade (embora faltasse a 

reflexão sobre a sua geração), é a vez de delimitar o instinto, sobretudo, e as suas 

relações com a intuição. De fato, as duas formas de conhecimento se definirão como um 

conhecimento por contato, por coincidência íntima com o objeto conhecido, com a 

diferença crucial de que na intuição este conhecimento é consciente de si mesmo e 

extensível a múltiplos objetos. Para delimitar a função do instinto teremos que nos 

perguntar como ele funciona e como foi gerado pelo impulso vital que reunia, fundidas, 

as três tendências que ao se dissociarem deram origem às linhas evolutivas distintas.  

A vida trabalha como se ela própria tivesse ideias gerais, as de gênero e de 

espécie, como se seguisse planos de estrutura em número limitado, como se 

tivesse instituído propriedades gerais da vida, enfim e sobretudo como se 

tivesse querido, pelo duplo efeito da transmissão hereditária (no que diz 

respeito ao que é inato) e da transformação mais ou menos lenta, dispor os 

vivos em série hierárquica, ao longo de uma escala na qual semelhanças entre 

indivíduos são cada vez mais numerosas à medida que mais alto nos elevamos. 

(BERGSON, 2006, pg. 61) 

                                                           
275 “Para Bergson, o evolucionismo deveria descobrir por qual modus vivendi, gradualmente obtido, a 
inteligência adotou seu plano de estrutura e a matéria seu modo de divisão, A estrutura e a divisão se 
produzem uma na outra; são complementares e tiveram que progredir conjuntamente. Se isolamos a 
estrutura do espírito ou a subdivisão da matéria, não poderemos sair do evoluído e nada será dito sobre 
o processo de evolução.” (LANDIM, 2001, pg. 21) 
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Entre variadas formas de consciência e de inconsciência Bergson acomodará 

hierarquicamente as espécies, conforme a sua forma preponderante de conhecimento. Se 

as espécies compartilham uma origem comum e por isso mesmo participam de todas as 

tendências que a vida detém reunidas em estado de tensão, há que se enfatizar, contudo, 

o papel da preponderância
276

 da tendência desdobrada em cada linha evolutiva. Fazendo 

parte do mesmo impulso criador e comungando da mesma corrente de vida, é natural 

que toda forma de vida participe, em menor ou maior medida, de todas as formas de 

conhecimento (como há nos seus corpos traços que remetem às formas dos corpos de 

outras espécies): aqui também a grande temática da mistura
277

, característica do 

bergsonismo, reaparece em toda a sua força. Nesse sentido, encontramos traços de 

instinto no homem e traços de inteligência nas abelhas
278

, conforme a explanação de As 

duas fontes da moral e da religião. Para não adiantarmos o próximo capítulo, 

retomemos o conceito de elã vital, princípio único de toda a vida
279

: “(...) podemos dizer 

que toda a evolução do reino animal, com abstração dos regressos à vida vegetativa, 

realizou-se em duas vias divergentes, uma das quais seguia em direção ao instinto e 

outra em direção à inteligência” (BERGONS, 1979, pg. 123-4). O impulso único (e por 

isso mesmo igual a si mesmo em todos os lugares) que está na origem das grandes vias 

pelas quais se repartiu, necessariamente trazia consigo as tendências todas unidas, em 

estado de interpenetração mútua, que se dissociaram
280

 depois à medida que se 

materializavam. “Torpor vegetativo, instinto e inteligência, eis, pois, finalmente, os 

elementos que coincidiam no impulso vital comum às plantas e aos animais” 

                                                           
276Sendo toda espécie a manifestação de um único e mesmo impulso originário, “não há manifestação 
da vida que não contenha em estado rudimentar, ou latente, ou virtual, as características essenciais da 
maioria das demais manifestações. A diferença está nas proporções” (BERGSON, 1979, pg. 99) 
277

 “o impulso original é um impulso comum e, quanto mais subimos, mais as tendências diversas 
aparecem como complementares umas das outras. É como o vento que entrando por uma encruzilhada 
se divide em correntes de ar divergentes, que não passam todas de um mesmo sopro.” (BERGSON, 
1979, pg. 53) 
278 “Sem dúvida, na quase totalidade dos casos, e provavelmente em todos os animais salvo no homem, 
abstrações e generalizações são vividas e não pensadas. No entanto, no próprio animal, encontramos 
representações às quais faltam apenas a reflexão e algum desprendimento para serem plenamente 
ideias gerais: senão (...) como um cavalo distinguiria uma estrebaria de uma granja, uma estrada de um 
campo, o feno da aveia?” (BERGSON, 2006, pg. 58) 
279“situamo-nos num dos pontos de culminação da evolução, o principal sem dúvida, mas não o único.” 
(BERGSON, 1979, pg. 53) 
280 “ao evoluir na direção dos vertebrados em geral, do homem e da inteligência em particular, a vida 
teve de abandonar durante o trajeto muitos elementos incompatíveis com esse modo particular de 
organização e os confiar, como o mostramos, a outras linhas de desenvolvimento.” (BERGSON, 1979, pg. 
52) 
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(BERGSON, 1979, pg. 124)
281

. Notemos que a ação da natureza criadora, a exemplo do 

ato humano livre é um ato contínuo e “não é nunca a própria ação que é divisível, mas a 

linha imóvel que ela deposita embaixo de si como um rastro no espaço” (BERGSON, 

2006, pg. 191). Referindo-se ao mesmo fato de que o impulso se dissocia “segundo um 

estilo particular de divisão” (DELEUZE, 1999, pg. 64), guardando-se em toda parte por 

inteiro
282

, Deleuze em Bergsonismo lança mão de uma metáfora própria do fenômeno 

da consciência, citando Bergson: 

"Quando estamos sentados à beira do rio, o escoamento da água, o 

deslizamento de um barco ou o vôo de um pássaro e o murmúrio ininterrupto 

de nossa vida profunda são para nós três coisas diferentes ou uma só, como se 

queira [...]". Bergson, aqui, atribui à atenção o poder de "repartir-se sem 

dividir-se", de "ser uma e várias". (...) O escoamento da água, o vôo do pássaro 

e o murmúrio de minha vida formam três fluxos; mas eles são isso apenas 

porque minha duração é um fluxo entre eles e também o elemento que contém 

os dois outros. (...) dois fluxos jamais poderiam ser ditos coexistentes ou 

simultâneos se não estivessem contidos em um mesmo e terceiro fluxo. 

(DELEUZZE, 1999, pg. 63 e 64) 

Se podemos proceder à distinção entre instinto, inteligência e intuição, e mesmo 

entre as espécies viventes, é porque operamos uma abstração do todo com o bisturi do 

nosso entendimento, seguindo é verdade as articulações do real, que nos apresenta 

tendências hegemônicas em cada caso específico. O entendimento, entretanto, cria tão 

somente realidades heurísticas ao proceder dessa forma, e o real, o concreto, se nos 

apresenta uno e contínuo, indiviso. É assim que encontraremos a participação da 

inteligência no instinto e de instinto na inteligência, bem como do torpor, havendo 

sempre interpenetração e reciprocidade nas obras da criação, - como demonstrado pelo 

parentesco e as fronteiras móveis, frequentemente citadas por Bergson, entre o mundo 

vegetal e o mundo animal
283

. Não obstante, o instinto será dominante numa espécie 

animal e a inteligência, em outra.  

A dissociação evolutiva, assim também, não se dará em etapas sucessivas de um 

mesmo desdobramento, por assim dizer: no bergsonismo, a dissociação é exatamente 

como a explosão da granada que expulsa em direções diferentes seus fragmentos, que 

                                                           
281 Cf. também BERGSON, 1979, pg. 129. 
282 “(...) o que coexistia no virtual deixa de coexistir no atual e se distribui em linhas ou partes não 
somáveis, cada uma das quais retém o todo, mas sob um certo aspecto, sob um certo ponto de vista. E 
mais: tais linhas de diferenciação são verdadeiramente criadoras; elas só atualizam por invenção; nessas 
condições, elas criam o representante físico, vital ou psíquico do nível ontológico que elas encarnam.” 
(DELEUZE, 1999, pg. 81-2) 
283

 Lembremos tão somente o caso das plantas carnívoras, realidade de transição entre a imobilidade e a 
autossuficiência energética característica ao vegetal e a mobilidade e dependência de fontes energéticas 
alheias a si mesmo que encontramos nos animais - mais nos vertebrados que nos artrópodes, inclusive. 
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voltam a explodir em outros tantos fragmentos (segundo a significativa imagem que ele 

mesmo usaria)
284

. Ela se explica, segundo a analogia, porque a consciência geral é 

tensionada por tendências opostas, enfrentando a resistência da matéria, do mesmo 

modo com que a força explosiva da pólvora enfrenta as paredes da matéria da granada 

(SANTOS PINTO, 2005, pg. 91). Por essa razão, Bergson poderá dizer que “a 

inteligência e o instinto (...) se opõem e se completam” (BERGSON, 1979, pg. 124). 

Por terem estado interpenetradas na origem
285

, ambas conservam algo da outra mesmo 

após a dissociação: eis a franja de intuição que recobre a inteligência, à qual já tivemos 

a oportunidade de nos referirmos neste trabalho e que é tão fundamental para o 

bergsonismo
286

. O ato gerador fragmentou em linhas evolutivas diversas as suas várias 

tendências constitutivas originalmente
287

, mas “seria preciso considerar esses elementos 

diversos e divergentes como outros tantos extratos que são ou pelo menos foram, sob 

sua mais humilde forma, complementares uns dos outros. Só então vislumbraríamos a 

natureza real do movimento evolutivo” (BERGSON, 1979, pg. 53)
288

. A divisão desse 

principio vital unificado em espécies diferentes deve ser explicado, desde então, e 

Bergson recusará a tese segundo a qual da resistência que a matéria impõe ao 

movimento vital, o qual deve se adaptar a ela, explicaria por si só a variedade das 

formas, defendendo a existência de uma potência interior que agiria em concurso.  

(...) há de se perguntar como o Simples ou o Uno, a “identidade original”, tem 

o poder de se diferenciar. A resposta já está contida precisamente em Matéria e 

memória (...). Sabemos que o virtual, como virtual, tem uma realidade; essa 

realidade, estendida ao todo do universo, consiste em todos os graus 

coexistentes de distensão e contração. Gigantesca memória, cone universal, 

                                                           
284 E aqui Bergson rompe radicalmente com a teoria evolucionista aristotélica, que supunha uma 
linearidade de transformação em fases sucessivas que levaria a vida ao homem. Cf. BERGSON, 1979, pg. 
157-8. 
285“tudo nos faz supor que o vegetal e o animal descendem de um antepassado comum que reunia, no 
estado nascente, as tendências de um e de outro” (BERGSON, 1979, pg. 105-6); “(...) instinto e 
inteligência são dois desenvolvimentos divergentes de um mesmo princípio que, num caso, continua 
interior a si mesmo, e no outro caso se exterioriza e se absorve na utilização da matéria bruta.” 
(BERGSON, 1979, pg. 151). 
286 “As duas tendências, tanto da planta como do animal, penetravam-se reciprocamente tão bem a 
princípio que jamais houve completa ruptura entre elas: uma continua pairando sobre a outra; por toda 
parte as encontramos misturadas; a proporção é que difere” (BERGSON, 1979, pg. 124) 
287 A explicação da fragmentação em várias tendências é a mesma para a fragmentação em várias 
espécies, e embora não seja apresentada claramente, aqui e ali entrevemos comentários elucidadores. 
Cf. Bergson, 1979, pg. 56, por exemplo: “Algo cresceu, algo se desenvolveu por uma série de acréscimos 
que foram outras tantas criações. Esse mesmo desenvolvimento é que levou a se dissociarem 
tendências que não podiam crescer além de certo ponto sem se tornarem incompatíveis entre si”. E em 
As duas fontes, das tendências levadas às últimas consequências, uma de cada vez - claro, porque as 
duas se anulam e atrapalham entre si: ser asceta na aspereza da pobreza material mais crua é muito 
diferente de ser asceta no conforto minimalista das necessidades básicas satisfeitas com conforto. 
288 Cf. a mesma ideia expressa adiante, em BERGSON, 1979, pg. 95. 
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onde tudo coexiste com tudo com maior ou menor diferença de nível. 

(DELEUZE, 1999, pg. 80) 

Uma vez que passamos a abordar a matéria também como produto da criação
289

, 

a aproximamos do espírito
290

 que a cria a partir de um “movimento de decréscimo” ou 

de inversão de sua trajetória ascendente. Essa mesma queda se observa, também, no 

mundo da vida, sendo cada espécie (e cada sociedade, como veremos) uma parada do 

movimento criativo original. Ora, como não deixar de observar o parentesco do mundo 

vegetal com o mundo mineral, paradigma do que chamamos “coisa material”? E não 

produzimos grande parte das “coisas” físicas e materiais inorgânicos com que 

edificamos nossa existência fabricadora a partir do mesmo mundo vegetal e animal? O 

que seria da pedra e do ferro sem a madeira e os dentes e chifres e peles animais?
291

 

Desnuda-se finalmente a atuação das tendências opostas e internas que constituem a 

Energia Espiritual originária, em estado de tensão, que se dissocia do interior como a 

explosão de uma granada, para originar a matéria, de um lado, e as espécies com suas 

funções características, de outro. 

Ensina Deleuze, ainda em Bergsonismo, que “(...) é próprio da virtualidade 

existir de tal modo que ela se atualize ao diferenciar-se e que seja forçada a atualizar-se, 

a criar linhas de diferenciação para atualizar-se” (DELEUZE, 1999, pg. 78). A 

potencialidade orgânica que se desdobra e se atualiza em espécies deve ser entendida 

sob o signo do conceito de virtualidade, aquele ao qual Bergson chega a partir da crítica 

                                                           
289

 “Devemos pensar que, quando a duração se divide em matéria e vida, depois a vida em planta e 
animal, atualizam-se níveis diferentes de contração, níveis que só coexistiam enquanto permaneciam 
virtuais. E, quando o próprio instinto animal divide-se em instintos diversos, ou quando um instinto 
particular divide-se, ele próprio, segundo espécies, separam-se ainda níveis ou se segmentam na região 
do animal ou do gênero.” (DELEUZE, 1999, pg. 81) 
290 “Se retivermos tão-somente os atuais que terminam cada linha, estabeleceremos entre eles relações 
seja de gradação, seja de oposição. Entre a planta e o animal, por exemplo, entre o animal e o homem, 
veríamos tão-somente diferenças de grau. Ou então situaríamos em cada um deles uma oposição 
fundamental: veríamos em um o negativo do outro, a inversão do outro, ou o obstáculo que se opõe ao 
outro. Ocorre frequentemente a Bergson exprimir-se assim, em termos de contrariedade: a matéria é 
apresentada como o obstáculo que o impulso vital deve contornar, e a materialidade como a inversão 
do movimento da vida. No entanto, não se trata de acreditar que Bergson esteja retornando a uma 
concepção do negativo que ele havia denunciado antes, menos ainda que ele esteja voltando a uma 
teoria das degradações. Com efeito, basta recolocar os termos atuais no movimento que os produz, 
relacioná-los à virtualidade que neles se atualiza, para ver que a diferenciação nunca é uma negação, 
mas uma criação, e que a diferença nunca é negativa, mas essencialmente positiva e criadora.” 
(DELEUZE, 1999, pg. 82) 
291 “Reencontramos sempre leis comuns a essas linhas de atualização ou diferenciação. Entre a vida e a 
matéria, entre a distensão e a contração, há uma correlação que dá testemunho da coexistência dos 
seus respectivos graus no Todo virtual e de sua relatividade essencial no processo de atualização” 
(DELEUZE, 1999, pg. 82). Ver o quadro correlativo das manifestações da Memória-duração segundo a 
sua distensão ou contração em DELEUZE, 1999, pg. 83. 
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do conceito de possível (a que já nos referimos anteriormente). Enquanto o possível 

implica uma atualização exata do modelo pré-existente, rechaçando a ideia de criação e 

imprevisibilidade, ao mesmo tempo que implica uma limitação de existência - seja 

porque só passa a ser quando se atualiza, seja porque ao fazê-lo fecha a porta aos outros 

possíveis que não se atualizaram -, o virtual, pelo contrário, implica em existência e 

criação, sendo portanto o único adequado à descrição fiel da ação do Tempo. 

(...) estima-se que o real seja à imagem do possível que ele realiza (de tal modo 

que ele, a mais, só tem a existência ou a realidade, o que se traduz dizendo-se 

que, do ponto de vista do conceito, não há diferença entre o possível e o real). 

E como nem todos os possíveis se realizam, a realização implica uma 

limitação, pela qual certos possíveis são considerados rechaçados ou 

impedidos, enquanto outros “passam” ao real. O virtual, ao contrário, não tem 

que realizar-se, mas sim atualizar-se; (...) para atualizar-se, o virtual não pode 

proceder por limitação, mas deve criar suas próprias linhas de atualização em 

atos positivos. (DELEUZE, 1999, pg. 78) 

Cada manifestação da vida é uma atualização de virtualidades desse tipo, que 

desenvolverá uma das tendências contidas na unidade do impulso vital adiante, ao 

paroxismo, enfatizando-a em detrimento das demais, que se atrofiam ao redor da linha 

de diferenciação privilegiada
292

. A tendência é o conceito chave que deve ser 

substituído ao de “estado”, que remete ao estático, paralisado e perfeito, não podendo 

ser outra coisa do que é, não conhecendo participação, transformação e movimento 

contínuo entre um pólo, que o afirma, e outro, que o nega
293

. Inteligência e instinto, 

como de resto tudo no bergsonismo, não se prestam a definições estanques, mas 

indicam tendências prevalentes em dois sentidos diversos que o desenvolvimento da 

vida adota, não sem deixar certas “zonas cinzentas” de interseção. O método 

desenvolvido em A evolução criadora para definir os dois conceitos é explicitado nos 

seguintes termos (já usados quando da redefinição do conceito de finalidade), 

renovando a abordagem do Ensaio sobre tempo, espaço e a linguagem: 

Em tema tão nebuloso, não se poderia pretender o êxito completo no empenho 

de esclarecimento. Será sempre fácil tornar depois menos rígidas as formas, 

corrigir o que o desenho tivesse de demasiado geométrico, enfim, substituir a 

rigidez de um esquema pela plasticidade da vida. (BERGSON, 1979, pg. 125-

6) 

                                                           
292 “A evolução acontece do virtual aos atuais. A evolução é atualização, e atualização é criação. Quando 
se fala em evolução biológica ou vivente é preciso, portanto, evitar dois contra-sensos: ou interpretá-la 
em termos do ‘possível’ que se realiza, ou interpretá-la em termos de puros atuais. O primeiro contra-
senso aparece, evidentemente, no pré-formismo. E contra o pré-formismo, o evolucionismo terá 
sempre o mérito de lembrar que a vida é produção, criação de diferenças.” (DELEUZE, 1999, pg. 79) 
293

 À guisa de ilustração: como a paleta de cores que vemos nestes aplicativos de computador como o 
famoso e universal “Paint”, que nos mostra as cores em todo o seu espectro, modificando-se por 
variações insensíveis e tornando-se outras em uma continuidade de momentos indistinguíveis. 



154 
 

 

2.1. Instinto, inteligência e intuição como formas de conhecimento 

Há que se começar por opor os dois termos como se coisas estanques fossem, 

para apreendê-los, retificando a essencialidade da divisão depois, denunciando-a 

naquilo que ela é, a saber, mera abstração, ferramenta heurística de análise e 

compreensão da realidade. Dessa forma, mostraremos a participação dos animais na 

inteligência. Por exemplo, no fato de que alguns deles são capazes de fabricar alguns 

instrumentos rudimentares, demonstrando certa capacidade de “aproveitamento da 

experiência passada no sentido da experiência presente” (BERGSON, 1979, pg. 126), 

como se um início de representação e de consciência dessa experiência passada, ainda 

que durando só um instante, se desse também nos animais quase que completamente 

absorvidos no instinto
294

 e no presente. Instinto que, nunca é demais lembrar, não 

desaparece sequer do homem, espécie na qual a inteligência se torna dominante. 

Ela [a atividade psíquica] só assume posse completa de si mesma no homem, e 

esse triunfo afirma-se pela própria insuficiência dos meios naturais de que o 

homem dispõe para se defender contra seus inimigos, contra o frio e a fome. 

Essa insuficiência, quando lhe procuramos deslindar o sentido, adquire o valor 

de um documento pré-histórico: é a dispensa definitiva que o instinto recebe da 

inteligência. (BERGSON, 1979, pg. 130) 

É aqui em A evolução criadora, portanto, que Bergson enuncia finalmente o seu 

conceito de inteligência fabricadora, ao qual já tivemos a oportunidade de nos referir 

como essa capacidade humana em fabricar para si os instrumentos orgânicos e os 

mecanismos inatos que a natureza o privou em sua constituição corpórea (Cf. 

BERGSON, 1979, pg. 127-8), tendo ele mesmo que os fazer e usar, anexando a si 

mesmo o espinho, a couraça, a pelugem
295

 que lhe falta. Mais ainda, “a inteligência 

tornada precisa em ciência se torna espírito matemático, físico, biológico, e substitui as 

palavras por signos mais apropriados” (BERGSON, 2006, pg. 93). Signos mais precisos 

para a descrição para o trato da matéria, mas também para a conversação e o 

                                                           
294“dar forma à matéria bruta pressupõe já no animal um grau superior de organização a que só se pôde 
elevar com as asas do instinto.” (BERGSON, 1979, pg. 130) 
295 “No que se refere à inteligência humana, não se observou suficientemente que a invenção mecânica 
foi primeiro o seu empenho essencial, e que hoje ainda nossa vida social gravita em torno da fabricação 
e utilização de instrumentos artificiais.” (BERGSON, 1979, pg. 126-7); “O homem é essencialmente 
fabricador. A natureza, ao lhe recusar instrumentos já prontos como, por exemplo, os dos insetos, deu-
lhe a inteligência, isto é, o poder de inventar e de construir um número indefinido de utensílios. Ora, por 
simples que seja a fabricação, ela é feita com base num modelo, percebido ou imaginado.” (BERGSON, 
2006, pg. 66) 
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entendimento, condição da coordenação do trabalho de muitos. Através dessa 

coordenação, os instrumentos criados pela humanidade adquirem sofisticação tamanha, 

excedendo em sofisticação a perícia da natureza que dotou galinhas de penas, 

escorpiões de espinho e tartarugas de couraça: é a industrialização humana em todo o 

seu esplendor, paroxismo do desenvolvimento da capacidade de fabricação, única capaz 

de nos libertar da urgência do trabalho pela sobrevivência, que ocupa a quase totalidade 

do tempo das demais espécies, e nos abrir um tempo do inútil, do ócio, no qual as 

criações da cultura vicejam e se acumulam para as próximas gerações
296

. 

O Homo sapiens, nascido da reflexão do Homo faber sobre sua fabricação, 

parece-nos igualmente digno de estima enquanto resolve pela pura inteligência 

os problemas que só dela dependem (...). Homo faber, Homo sapiens, diante de 

ambos, que, aliás, tendem a confundir-se um com outro, nós nos inclinamos. O 

único que nos seja antipático é o Homo loquax, cujo pensamento, quando ele 

pensa, é apenas uma reflexão sobre sua palavra. (BERGSON, 2006, pg. 95) 

Dado que o desenvolvimento da vida é um “esforço para obter determinadas 

coisas da matéria bruta” (BERGSON, 1979, pg. 125), instinto e inteligência 

correspondem, nos seres vivos, a “duas formas de atividade psíquica (...) dois métodos 

diferentes de ação sobre a matéria inerte” (BERGSON, 1979, pg. 125), um deles 

absolutamente interior a si mesmo, o outro completamente exterior (Cf. PRADO JR, 

1989, cap. 2). Um deles dirige a construção e a utilização de instrumentos úteis; o outro 

limita-se a “revelar em movimentos sua [dos animais] estrutura especial” (BERGSON, 

1979, pg. 128), presidindo a utilização dos instrumentos orgânicos que a natureza 

proveu a cada animal. A capacidade inata do recém nascido humano para a sucção do 

seio materno é algo exatamente deste tipo. Em síntese, com Bergson, diremos então que 

“o instinto acabado é uma faculdade de utilizar e mesmo de construir instrumentos 

organizados [orgânicos, corporais]; a inteligência acabada é a faculdade de fabricar e 

empregar instrumentos inorganizados [exteriores ao corpo, que podemos anexar e 

desanexar quando quisermos]” (BERGSON, 1979, pg. 128)
297

. Bergson aqui se insere 

nas discussões moderníssimas sobre o inumado e o ciborgue, antecipando as 

                                                           
296 Nos dois últimos capítulos deste trabalho discutiremos a questão da industrialização com mais 
detalhe, no contexto das questões morais e políticas que o desenvolvimento da técnica suscita, 
localizando o tratamento paradoxal que ela recebe ao longo da obra de Bergson: laudatória de início, na 
Evolução Criadora; crítica no momento da hecatombe da guerra, quando publica As duas fontes. 
297 “O instinto acha a seu alcance o instrumento apropriado: esse instrumento, que se fabrica e se 
restaura a si mesmo, que apresenta, como todas as obras da natureza, uma complexidade infinita de 
pormenor e uma simplicidade de funcionamento maravilhosa, faz imediatamente, no momento 
desejado, sem dificuldade, com uma perfeição frequentemente admirável, o que ele é destinado a fazer. 
Por outro lado, ele conserva uma estrutura quase invariável, dado que sua modificação não se dá sem 
uma modificação na espécie.” (BERGSON, 1979, pg. 128) 



156 
 

modificações do corpo oportunizadas pelas novas invenções da tecnologia
298

 que 

terminam por influenciar, através do mecanismo da habituação, o próprio organismo 

humano
299

. O instinto produz suas realizações de maneira parecida com que o hábito 

humano que, após longuíssimo tempo de prática em determinada atividade, produz 

efeitos de maneira quase inconsciente, imperceptível, como o proletário que comanda 

uma máquina qualquer, um táxi por exemplo: acostumado, executa os diversos 

movimentos do seu trabalho de maneira exata e imediata, visto que os conhece de uma 

maneira que dispensa qualquer representação, identificado com cada um deles como se 

o taxi inteiro fizessem parte dele mesmo, exatamente como a bengala do Merleau-

Ponty
300

 se funde ao corpo próprio de quem a usa com familiaridade. Como não 

perceber esta capacidade como aparentada do instinto, com a diferença crucial da 

capacidade que temos de tomar controle dessa operação, por assim dizer, e produzi-la 

ativamente e por iniciativa própria
301

, a partir da consciência que temos dela
302

 - 

consciência que nos acompanha durante o ato de conhecimento? Bergson oferece uma 

definição de “consciência” (em que o prefixo já denuncia uma ciência do que se passa 

                                                           
298(lembramos aqui Marx de O Capital, dissertando a respeito da modificação do corpo pelo trabalho 
continuado, e também Freud de O mal estar na civilização, quando se refere às novas necessidades que 
surgem das invenções que supostamente existiriam para sanar necessidades anteriores, além de 
Merleau-Ponty em Fenomenologia da percepção, com seu célebre exemplo da bengala que se torna 
parte do corpo próprio quando usada sem que precisemos representar seu uso, antes desempenhado). 
299 “Inferior ao instrumento natural para a satisfação das necessidades imediatas, ele leva vantagem 
sobre ele quanto menos a necessidade for premente. Sobretudo, ele reage sobre a natureza do ser que 
o fabricou, porque, chamando-o a exercer uma função, ele lhe confere, por assim dizer, uma 
organização mais rica, sendo um órgão artificial que prolonga o organismo natural. Para cada 
necessidade que ele satisfaz, ele cria uma necessidade nova, e desse modo, em vez de fechar, com o 
instinto, o círculo de ação em que o animal vai se mover automaticamente, ele abre a essa atividade um 
campo infinito onde a impele cada vez mais além e a torna cada vez mais livre” (BERGSON, 1979, pg. 
129). O instinto é, pois, “certo do êxito imediato, mas limitado em seus efeitos” enquanto a inteligência 
é incerta, aleatória, mas podendo se aplicar a tudo e estender-se ao infinito. “instinto e inteligência 
representam pois duas soluções divergentes, igualmente elegantes, de um único e mesmo problema” 
(BERGSON, 1979, pg. 130-1), qual seja, como fazer com que o organismo vença a imobilidade da matéria 
bruta e possa agir sobre ela, utilizando-a. São “duas espécies de conhecimento, radicalmente 
diferentes” (BERGSON, 1979, pg. 131) mas igualmente práticos. 
300 “A bengala do cego deixou de ser para ele um objeto, ela não mais é percebida por si mesma, sua 
extremidade transformou-se em zona sensível, ela aumenta a amplitude e o raio de ação do tocar, 
tornou-se o análogo de um olhar.” (PONTY, 1999, pg. 198)  
301 “(...) o esforço que fazemos para ultrapassar o puro entendimento introduz-nos em algo de mais 
vasto, em que nosso entendimento se recorta e do qual teve de destacar-se. (...) Dessa realidade, nós 
nos situaremos cada vez mais completamente, à medida que nos esforcemos mais por transcender a 
inteligência pura.” (BERGSON, 1979, pg. 178) 
302 “A linha evolutiva que culminou no homem não é a única. Em outras vias, divergentes, 
desenvolveram-se outras formas de consciência, que não souberam libertar-se das amarras externas 
nem se restabelecerem sobre si mesmas, como o fez a inteligência humana, mas que não deixam por 
sua vez de exprimir também algo de imanente e de essencial ao movimento evolutivo.” (BERGSON, 
1979, pg. 10) 
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no interior, dentro de nós mesmos, por assim dizer) em A evolução criadora, nos 

seguintes termos: “Essa inadequação do ato à representação é precisamente no caso o 

que chamamos consciência. (...) Ela significa hesitação ou escolha” (BERGSON, 1979, 

pg. 132). Falávamos anteriormente desta capacidade tipicamente humana de hesitar, 

enquanto o instinto simpatiza sem hesitação e como que adota o movimento daquilo que 

percebe. 

Uma outra fonte privilegiada para entender a hesitação que caracteriza a 

consciência é um pequeno livro de Bergson intitulado O riso, em que ele analisa a 

função social do riso e os modos de sua produção. Resumindo o argumento, 

encontramos o risível sempre na sobreposição do vivo pelo mecânico, na substituição 

do ato simples, contínuo e orgânico pela composição truncada de múltiplas partes 

justapostas. É o que ocorre quando percebemos uma quebra de expectativa, quando 

encontramos certa inadequação entre um molde esperado (e antecipado pelo hábito) de 

representação e a percepção atual que se realiza, de fato. O hesitante, que se move sem a 

confiança e o desembaraço que caracteriza a inconsciência do habituado em 

determinado procedimento é ridículo, tão distantes seus atos nos parecem daqueles atos 

desembaraçados e precisos dos homens adequados, de que são como a quarta imitação 

platônica. Mas também as situações em que os movimentos confiantes acabam por 

chocar-se com algum obstáculo que impede que eles se realizem nos causam riso. Em 

ambos os casos há a percepção de uma resistência ao movimento desembaraçado e leve 

que caracteriza a graciosidade dos gestos. Os animais são incapazes do riso, justamente 

porque não são capazes de representar-se a si mesmos modelos com os quais possam 

comparar, em abstração, as ações que observam - ações que, de resto, são infinitamente 

menos mediadas do que as nossas e praticamente inconscientes. Há inconsciência 

quando a ação é inteiramente conforme ao molde da sua representação, fechando a porta 

das escolhas. E os demais animais seriam igualmente incapazes de arrepender-se. O 

arrependimento, enquanto representação de uma ação diversa mais adequada do que 

aquela que efetivamente se tomou, em qualquer situação passada, que assombra a 

consciência reflexiva de maneira retrospectiva e é condição da moralidade (entendida 

como responsabilidade e dever), é também algo do gênero, como veremos adiante. 

No caso em que a ação real é a única ação possível (como na atividade do 

gênero sonambúlico ou de modo mais geral automática), a consciência torna-se 

nula. Representação e conhecimento [reflexivo] também não existem nesse 

último caso (...). Ela [a consciência] mede a distância entre a ação e a 
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representação. (...) é o déficit do instinto, a distância do ato à ideia, que se 

tornará consciência. (BERGSON, 1979, pg. 132) 

Disso resulta que a inteligência é, sobretudo, uma “faculdade de relacionar o 

idêntico ao idêntico, de perceber e também produzir repetições” (BERGSON, 1979, pg. 

54). Mas ela guarda em si mesma uma potência através da qual pode se libertar da 

repetição, uma vez que é capaz de generalizar
303

, e generalizar significa aplicar um 

mesmo a situações distintas
304

. A linguagem, mais uma vez, é fundamental para que o 

homem adquira esta liberdade característica de uma percepção que se descola do objeto 

percebido e nos torna aptos à escolha, uma vez que ela é expressão da nossa capacidade 

de generalização:  

A palavra, feita para ir de uma coisa a outra, é, de fato, essencialmente 

deslocável e livre. Ela poderá pois estender-se, não apenas de uma coisa 

percebida a outra coisa percebida, mas ainda da coisa percebida à lembrança 

desta coisa, da lembrança precisa a uma imagem mais fugidia, contudo 

representada ainda, à representação do ato pela qual se a representa, ou seja, à 

ideia. Desse modo, vai abrir-se aos olhos da inteligência, que olhava de fora, 

um mundo interior, o espetáculo de suas próprias operações. (BERGSON, 

1979, pg. 144) 

Isso aponta para o aspecto positivo que Bergson atribui à inteligência, que a 

diferencia do instinto. Com seu auxílio, o homem cria, e “o futuro aparece ampliando o 

presente” (BERGSON, 1979, pg. 54) e não apenas repetindo-o, sendo evidente, 

portanto, que podemos dilatar a inteligência e fazê-la ultrapassar a si mesma (ou a sua 

tendência predominante à repetição de um mecanismo habitual bem sucedido no 

alcance de algum resultado prático e individual). E isso devemos à sua franja de 

intuição
305

. Sem ela seríamos como o autômato com que a miríade de personagens 

robóticos que a ficção nos brinda, incapazes de sair de si mesmos, por assim dizer, e 

tornarem-se conscientes do movimento vital. É nessa franja de intuição “que devemos ir 

                                                           
303 “A fabricação humana não se exerce apenas sobre a matéria (...) nossa inteligência também detém 
aquilo que chamávamos a ideia geral de ideia geral. Pode então construir ideias gerais como bem lhe 
aprouver. Começa naturalmente por aquelas que mais podem favorecer a vida social, ou simplesmente 
que se vinculam à vida social; depois virão aquelas que interessam à especulação pura; e, por fim, 
aquelas que construímos por nada, pelo prazer. (...) Para a imensa maioria das ideias gerais, é o 
interesse da sociedade e o dos indivíduos, são as exigências da conversação e da ação que presidem o 
seu nascimento.” (BERGSON, 2006, pg. 67) 
304 “O estilo da inteligência, sua tendência à generalização e à formalização, é compreendido enquanto 
exigência da própria práxis do organismo, de sua ação eficaz sobre a matéria. (...) [que] só pode ser feita 
sob a condição de o saber transformar-se em saber formal, isto é, saber do objeto qualquer, de toda 
situação possível. (...) Visando assim o qualquer, renunciando ao individual e ao concreto, a inteligência 
transforma a lei do universo em repetição constante.” (PRADO JR, 1988, pg. 173-4) 
305 “Não pensamos o tempo real. Mas o vivemos, porque a vida transborda a inteligência. O sentimento 
que temos de nossa evolução e da evolução de todas as coisas na pura duração está presente nela, 
esboçando em torno da representação intelectual propriamente dita uma franja indecisa que vai 
perder-se na noite.” (BERGSON, 1979, pg. 50) 
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procurar indicações para dilatarmos a forma intelectual de nosso pensamento” 

(BERGSON, 1979, pg. 52) e realizar o ato de conhecimento do imediato
306

 mediante o 

qual atingimos o Absoluto, que “(...) se revela pertíssimo de nós e, em certo grau, em 

nós. Ele é de essência psicológica, e não matemática ou lógica” (BERGSON, 1979, pg. 

259). O Ser a que chegamos não é mais intemporal e nem a realidade primeira 

concebida como estática ou imóvel, conforme o paradigma da metafísica clássica. Pelo 

contrário, Ser e Tempo se confundem e é a própria ação temporal que funciona como 

um motor propulsor em tudo.  

(...) um absoluto só poderia ser dado numa intuição, ao passo que todo o resto é 

da alçada da análise. Chamamos aqui de intuição a simpatia pela qual nos 

transportamos para o interior de um objeto para coincidir com aquilo que ele 

tem de único e, por conseguinte, de inexprimível. Pelo contrário, a análise é a 

operação que reconduz o objeto a elementos já conhecidos, isto é, a elementos 

comuns a esse objeto e a outros. Analisar consiste portanto em exprimir uma 

coisa em função daquilo que não é ela. (BERGSON, 2006, pg. 187) 

A inteligência humana é apenas uma das criações da vida. Na qualidade de 

criatura, mantém um parentesco de origem com as demais criaturas, que eram uma só 

potência contida no criador. Esse parentesco de origem é o que faz com que haja a 

persistência de uma “franja de instinto” em redor da inteligência, e que permite - como 

veremos adiante - que exerçamos a intuição, essa “consciência coextensiva à vida e 

capaz, voltando-se bruscamente contra o impulso vital que sente atrás de si, de obter 

dele uma visão integral, embora, sem dúvida, visão pálida” (BERGSON, 1979, pg. 10). 

Não fosse essa “franja” de instinto a envolver a inteligência e poder-se-ia declarar, com 

Kant, que, no ato de conhecer, “não ultrapassamos nossa inteligência, dado que é com 

nossa inteligência, através dela é que consideramos ainda as demais formas de 

consciência” (BERGSON, 1979, pg. 10). 

Para ultrapassar o ponto de vista do entendimento, cuidamos de reconstituir, 

em nosso segundo capítulo, as grandes linhas evolutivas que a vida percorreu 

ao lado daquela que levou à inteligência humana. A inteligência acha-se desse 

                                                           
306 “Esse conhecimento seria dificílimo, precisamente porque não mais elaboraria seu objeto e seria 
forçado, pelo contrário, a sofrê-lo. (...) Para que nossa consciência coincidisse com alguma coisa de seu 
princípio, seria preciso que ela se destacasse do inteiramente feito e se apegasse ao que se faz. Seria 
preciso que, voltando-se e torcendo-se contra si mesma, a faculdade de ver se identificasse com o ato 
de querer.” (BERGSON, 1979, pg. 203 e 209). Doloroso o esforço, como sabemos, uma vez que nossa 
consciência é naturalmente voltada para trás, como um farol iluminando o já feito, ao que chamávamos 
de “mecanismo retrospectivo”, e o ato intuitivo é uma espécie de violação dessa constituição natural. 
Prossegue o autor nos mostrando que ela é possível, contudo, ainda que em lapsos que duram muito 
pouco tempo. O indivíduo aparece, assim, como capaz de transcender o seu querer individual e 
fragmentário para atingir a Vontade universal a partir da sua vontade individual. Esta vontade, que aqui 
aparece como sinônimo de criação e liberdade (Cf. BERGSON, 1979, pg. 210-1 e 219), tomará forma 
moral adiante, em As duas fontes da moral e da religião. 
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modo recolocada em sua causa geradora, que se deveria então apreender em si 

mesma e acompanhar em seu movimento. Esforço desse tipo é que tentamos - 

embora de modo incompleto - no terceiro capítulo. (BERGSON, 1979, pg. 12) 

Para Bergson, como vimos, a vida é um impulso que se fragmenta em espécies e 

indivíduos diferentes, como uma granada que explode em vários pedaços
307

. Em cada 

linha evolutiva correspondente a uma espécie teremos uma tendência originária da vida 

sendo levada adiante, até o seu paroxismo de depuração das demais. Tal 

desmembramento de tendências é explicado por Bergson pela qualidade da matéria, que 

impõe obstáculos ao impulso vital que este deve contornar, como também pela 

qualidade do impulso vital, feito de um complexo de tendências divergentes
308

. Já 

fizemos, até aqui, sucessivas menções à concepção bergsonista de “inteligência” e de 

“intuição”, estando o primeiro dos termos, acreditamos, suficientemente elucidado
309

.  

Definamos uma nova vez os demais, a partir de exemplos da obra de Bergson. Há uma 

passagem em A evolução criadora em que Bergson descreve o instinto como forma de 

conhecimento não reflexiva, interior ao objeto do conhecimento e não exterior a ele. 

Atentemos para as suas palavras: 

Quando a mosca do cavalo deposita seus ovos nas pernas ou espáduas do 

animal, age como se soubesse que sua larva deve desenvolver-se no estômago 

do cavalo, e que o cavalo, ao se lamber, transportará a larva nascente para seu 

tubo digestivo. Quando um himenóptero paralisador vai ferir sua vítima nos 

pontos precisos onde se acham os centros nervosos, de modo a imobilizá-la 

sem a matar, age como faria um sábio entomologista, ao mesmo tempo que 

hábil cirurgião. (BERGSON, 1979, pg. 133) 

Trata-se, como se vê, de um conhecimento mais desempenhado
310

 que 

representado, Mesmo os animais seriam capazes de perceber diferenças e estabelecer 

                                                           
307 A imagem da granada é apresentada em BERGSON, 1979. pg. 93 e é muito elucidativa. 
308 Cf. BERGSON, 1979, pg. 94. 
309 Retomemo-lo, nos seguintes termos: trata-se de certa faculdade de percepcionar o espaço, faculdade 
esta que se realiza conforme graus diversos de perfeição, existindo em todos os animais mas só 
atingindo desenvolvimento máximo no homem, o animal capaz de contar e falar, ou seja, de conceber a 
unidade e a definição perfeitas. “Dizíamos há pouco que os corpos brutos são talhados no estofo da 
natureza por uma percepção cujos cinzéis acompanham de algum modo o pontilhado das linhas sobre 
as quais a ação se passasse. (...) [É] o corpo que antes de efetuar ações reais, projeta já sobre a matéria 
o esboço de suas ações virtuais (...) [e] basta apontar seus órgãos sensoriais sobre o fluxo do real para o 
fazer cristalizar em formas definidas e criar assim todos os demais corpos” (BERGSON, 1979, pg. 22). 
310 “O conhecimento, se é que há conhecimento no caso, está apenas implícito. Ele se exterioriza em 
desempenhos precisos em vez de se interiorizar em consciência.” (BERGSON, 1979, pg. 134). O instinto, 
portanto, é o que nos faz conhecer algo sem o concurso do aprendizado e da habituação, uma espécie 
de memória celular inata. A desvantagem é que, como já vimos, ela se limita a objetos particulares, não 
podendo se aplicar sobre tudo, como a inteligência o faz. Há, na inteligência, inatismo também, mas o 
conhecimento inato, Bergson se esforça em mostrar, é antes das relações entre a coisas que das coisas 
elas mesmas (Cf. BERGSON, 1979, pg. 134 e BERGSON, 2014, pg. 126-189). É preciso notar que a ética 
enquanto conhecimento algo inato é tratado como deste segundo tipo nos Cursos de Psicologia e 
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generalizações, embora generalidades automaticamente extraídas da natureza, mais 

desempenhadas do que pensadas, que são obradas imediatamente pelo instinto - que no 

homem é imitado pelo hábito (Cf. BERGSON, 2006, pg. 59). Este mecanismo supõe 

mesmo uma coincidência entre esses animais parasitários e aqueles com os quais se 

relacionam, coincidência que em tudo se assemelha à interioridade de relação entre as 

células do nosso corpo e os órgãos que elas compõem - ou ainda entre os órgãos do 

nosso corpo e o nosso organismo inteiro. Nos nossos tecidos, as individualidades 

menores (células) componentes da individualidade maior (órgãos) agem organizadas, 

em quase perfeita harmonia num concerto geral garantidor da vida orgânica, inclusive 

subordinando os seus interesses individuais ao interesse da organização, uma vez que 

estão constantemente morrendo e se refazendo para garantir a existência do todo do qual 

fazem parte, e que surge como um novo indivíduo. Expandida a figura vemos o todo da 

natureza como caldeirão semelhante, de pretensas individualidades imersas em uma 

individualidade maior e que a tudo contém, lhes impondo um ritmo e um conhecimento 

operacional da mesma forma com que cada célula do pulmão obtém o seu para fazê-lo 

funcionar. Instinto e inteligência tem, pois, “duas espécies de limitação, uma referindo-

se à extensão do conhecimento, e a outra sobre sua compreensão” (BERGSON, 1979, 

pg. 136), sendo que o instinto nos dá de uma só vez e imediatamente tudo o que havia 

para saber, enquanto a inteligência desdobra em mediações infindáveis e pormenores 

incríveis qualquer conhecimento, para recompô-lo. Entende-se por que a inteligência 

deve sempre retificar-se a si mesma na atividade interminável do conhecimento cada 

vez mais complexo que produz. 

Como não perceber que a vida age no caso como a consciência em geral, como 

a memória? Arrastamos atrás de nós, sem disso nos apercebermos, a totalidade 

de nosso passado; mas nossa memória só derrama no presente duas ou três 

lembranças que completarão por algum aspecto nossa situação atual. O 

conhecimento instintivo que uma espécie possui de outra espécie sobre certo 

ponto particular tem pois sua raiz na própria unidade da vida, que é, para 

empregar uma expressão de um filósofo antigo, um todo comungante de si 

mesmo. (BERGSON, 1979, pg. 151). 

Se a inteligência é fabricadora e interpõe mediações espaciais e fixadoras no 

tratamento do real, ela também é responsável pela reflexão, que faz nascer a consciência 

na suspensão do automatismo estímulo-resposta
311

. O instinto, por sua vez, funda o 

                                                                                                                                                                            
metafísica, envolvendo a categoria de finalidade (Cf. também BERGSON, 1979, pg. 135). Cf. também 
BERGSON, 1979, pg. 233 para a contraposição entre inteligência e intuição. 
311 “No caso do instinto, o conhecimento, inteiramente implícito, coincide com a ação do organismo, isto 
é, identifica-se com o seu próprio objeto. No caso da inteligência, o conhecimento - tornado explícito - 
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automatismo e impede a reflexão, como vemos nas minuciosas descrições, desde 

Matéria e memória, dos mecanismos automáticos de resposta a estímulos exteriores que 

os organismos simples (sem sistema nervoso complexo) apresentam e que o hábito, em 

nós, imita. 

Vimos no capítulo anterior como o instinto, embora conheça por interioridade, 

está sempre atrelado a um objeto, não podendo ser deslocado dele. Ao mesmo tempo, a 

inteligência, capaz de generalizar, não se prende a um só objeto, mas o conhece do 

exterior, e através do déficit de ação que representa a reflexão. Por ser a inteligência 

uma “forma desprovida de matéria”, apta à generalização (à construção de ideias 

gerais), facilmente nos faz perder o lastro com a realidade, e muitas vezes acabamos nos 

enredando em raciocínios válidos, se guardam coerência interna, mas não 

necessariamente verdadeiros, quando nos colocamos a pensar o que é movimento. 

Porém, dado o parentesco de origem entre instinto e inteligência, o projeto de 

conhecimento pela interioridade não desaparece completamente nos seres inteligentes: a 

intuição aparece, então, como esse lastro da inteligência humana com a realidade 

espiritual, movimento de perpétua gestação, puramente interior, lastro esse que é capaz 

de suplantar o déficit característico da inteligência.  

A idéia de complementaridade entre o instinto e a inteligência, a descoberta da 

origem comum, transformam-se, assim, em tese da possibilidade de uma 

consciência totalizante que novamente reúna o que fora separada pela evolução 

da vida. Essa nova forma de consciência nada mais será do que um 

conhecimento em que se estabeleça, novamente, uma relação de interioridade 

entre a forma e o conteúdo do conhecimento. A tese da complementaridade - 

relativizando a perspectiva intelectual - torna possível o projeto de superação 

da própria intelectualidade. (PRADO JR, 1988, pg. 199) 

A superação da intelectualidade pela capacidade intuitiva é uma possibilidade 

aberta ao humano, como dizíamos, graças à franja de intuição que persiste em redor da 

inteligência como uma lembrança de um passado originário de fusão das duas 

tendências. Contudo, essa possibilidade é transgressora e ocorre excepcionalmente. A 

intuição nunca se manifesta por si só, ela requer o empenho da inteligência que busca 

sair de si mesma. Assim Bergson se referia na segunda introdução de O pensamento e o 

movente: “Todo mundo pôde notar que é mais duro avançar no conhecimento de si do 

que no do mundo exterior. Fora de nós mesmos, o esforço para apreender é natural. (...) 

Dentro, é preciso que a atenção não se relaxe e que o progresso se torne cada vez mais 

                                                                                                                                                                            
afasta-se da ação real e passa a estruturar os objetos em geral numa rede de relações.” (PRADO JR, 
1988, pg. 198) 
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árduo” (BERGSON, 2006, pg. 43). Isso ocorre porque, como explica o autor, a 

inteligência feita para a ação se molda naturalmente aos objetos exteriores sobre os 

quais age, ao mesmo tempo que nutre um natural desinteresse pelo mundo interior, 

objeto privilegiado da intuição propriamente dita, quando este não tem qualquer 

finalidade prática. É preciso uma espécie de transmutação do sentido natural da 

inteligência para que ela se interesse pelas profundidades do espírito, e nesse esforço 

“(...) parece que escalamos de volta a inclinação da natureza” (BERGSON, 2006, pg. 

43-44) e nos recriamos. A intuição, portanto, requer um salto da inteligência para fora 

de si em direção às famosas franjas de instinto que ela carrega, produzindo-se um 

reencontro com o tempo em que não se dissociava do instinto, de modo que a intuição 

advenha. A manifestação da intuição exige, pois, um ato de transformação da 

inteligência em relação a ela mesma, um desvio ainda que breve, dado que não pode 

durar muito tempo - como afirma o filósofo várias vezes. Adiante nos remeteremos ao 

método que pode ser capaz de produzi-lo, muito embora Bergson, em diversos 

momentos de sua obra, se refira à intuição como um desvio casuístico produzido de 

quando em quando em almas privilegiadas por qualquer circunstância imprevisível. 

Remanesce algo de incontrolável no processo, que parece se aproximar da persistência 

característica do filósofo que cerca um problema de fora e o aborda de todos os ângulos, 

percorre todo o seu perímetro com a ferramentaria analítica da sua inteligência na 

expectativa de que dessa intimidade exterior se produza a fecundação em algum 

momento imprevisível e subitamente alguma vista interior do objeto se produza - 

exatamente como a mosca se choca uma centena de vezes contra a janela meio fechada 

até encontrar, quase que por acaso, a saída. 

A inteligência continua, de todo modo, a ser “(...) a vida contemplando de fora, 

exteriorizando-se em relação a si mesmo, adotando como princípios os desempenhos da 

natureza inorganizada para os dirigir de fato” (BERGSON, 1979, pg. 146)
312

. A intuição 

propriamente dita no bergsonismo, pelo contrário, envolve uma coincidência total com 

um objeto que, não sendo estático e estando sempre em movimento, nos impõe o 

                                                           
312

 A sequência do argumento é importante, enfatizando o movimento que vínhamos traçando até aqui 
neste texto: “daí o seu espanto quando ela se volta para o ser vivo e se encontra diante da organização. 
Seja o que for que ela faça então, ela reduz o organizado a inorganizado” (BERGSON, 1979, pg. 146). 
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mesmo movimento e não mais representamos de maneira exterior, fria e 

desinteressadamente o que experienciamos em nós
313

.  

As duas formas de conhecimento - uma definida pela consciência humana 

finita, a inteligência, e a outra definida pela consciência “co-extensiva à vida” - 

traduzem dois momentos do movimento do próprio ser. Aquele puramente 

positivo, em que o ser se instaura enquanto tal, e o outro, puramente negativo, 

em que ele se autolimita, e se volta contra si mesmo sob forma de exterioridade 

e de matéria. (PRADO JR, 1988, pg. 183) 

Inteligência, instinto e intuição, essas funções opostas de ação e conhecimento, 

se encontram interpenetradas no homem, as duas últimas em estado de atrofia, por 

assim dizer. Enquanto inteligência e instinto servem à vida prática, a intuição, tal qual 

ela pode existir no homem, o eleva para além da fixação à vida prática
314

 - ou do “apego 

à vida”
315

. Na primeira introdução de O pensamento e o movente, Bergson dirá, a 

respeito da intuição: 

A intuição então introduzir-nos-ia na consciência em geral. - Mas 

simpatizamos nós apenas com consciências? Se todo ser vivo nasce, 

desenvolve-se e morre, se a vida é uma evolução e se a duração é aqui uma 

realidade, não haveria também uma intuição do vital e, por conseguinte, uma 

metafísica da vida, que prolongaria a ciência do vivo? Decerto, a ciência há de 

nos dar de forma cada vez melhor a físico-química da matéria organizada; mas 

a causa profunda da organização, com relação à qual vemos perfeitamente que 

não entra nem no quadro do puro mecanicismo nem no da finalidade 

propriamente dita, que não é nem unidade nem multiplicidade distinta, que 

nosso entendimento, enfim, sempre caracterizará por simples negações, será 

que não a atingiremos ao recuperar pela consciência o elã de vida que está em 

nós? (BERGSON, 2006, pg. 30) 

O contato imediato, intuitivo, com o impulso vital que se desdobra ao modo de 

desdobramento de uma consciência, como vimos, permite ao indivíduo romper os 

limites da individualidade, e a subjetividade profunda aparecerá, desde então, como algo 

mais do que humana. O “eu profundo” de que falávamos não diz mais respeito 

unicamente à consciência individual com a totalidade de seu passado, mas participa de 

                                                           
313 Essa intuição é “o próprio espírito e, em certo sentido, a própria vida: a inteligência nela se destaca 
por um processo imitador daquele que engendrou a matéria. Desse modo é que aparece a unidade da 
vida mental. Só a reconhecemos [e simetricamente com toda unidade] colocando-nos na intuição para ir 
dela à inteligência, porque da inteligência não se passará jamais à intuição.” (BERGSON, 1979, pg. 234) 
314 “(...) a natureza desvia o espírito do espírito, volta o espírito para a matéria. Mas, desde então, 
vemos o modo pelo qual poderemos, se quisermos, alargar, aprofundar, intensificar indefinidamente a 
visão que nos foi concedida do espírito. Uma vez que a insuficiência dessa visão se prende em primeiro 
lugar ao fato de versar sobre o espírito já “espacializado” e distribuído em compartimentos intelectuais 
nos quais a matéria irá se inserir, libertemos o espírito do espaço no qual ele se distende, da 
materialidade que ele se confere para pousar sobre a matéria: iremos devolvê-lo a si mesmo e 
apreendê-lo imediatamente. Essa visão direta do espírito pelo espírito é a função principal da intuição, 
tal como a compreendemos.” (BERGSON, 2006, pg. 44-45) 
315 Se bem que o faz só para conduzi-lo a um outro tipo de apego à Vida, dessa vez com maiúscula, para 
representar o impulso de vida - Cf. LAPOUJADE, 2013, pg. 73-93. 
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uma “consciência em geral” e do todo do passado. Trata-se do princípio da vida em 

geral, aquilo que anima o homem mas anima também, a um só tempo, todas as espécies 

e o universo inteiro. Do inumano em nós passaremos a tratar agora. 

 

2.2. Intuição e contato com o inumano 

Só desvendamos, como mostramos nos itens anteriores, o tempo e a vida agindo 

em nós, com “o esforço de intuição [que] consiste em assumir o antípoda da 

representação intelectual do movimento” (Bergson, apud GOUHIER, 1989, pg. 32, 

tradução livre), inclusive o vital, afastando portanto a mediação da inteligência e da 

linguagem
316

 na tentativa de captar a realidade do devir (seja movimento ou mudança). 

E isso pode ser conseguido metodicamente, como já tivemos a oportunidade de apontar, 

sendo a intuição um método com regras específicas e rigorosas (Cf. SANTOS PINTO, 

2005, pg. 119-129) a partir das quais esse alargamento da inteligência se torna 

possível
317

. E se poderemos aplicar este método para construir um novo conhecimento 

metafísico sobre a vida que alcance inclusive a sua gênese e finalidade, é porque ela não 

nos transcende, mas fazemos parte dela. Como diria Bergson em A evolução criadora: 

A matéria e a vida que preenchem o mundo estão igualmente em nós; as forças 

que trabalham em todas as coisas, sentimo-las em nós; seja lá qual for a 

essência íntima daquilo que é e daquilo que se faz, somos parte disso. 

Desçamos então para o interior de nós mesmos: quanto mais profundo for o 

ponto que tivermos alcançado, mais forte será o ímpeto que nos devolverá à 

superfície. A intuição filosófica é esse contato, a filosofia é esse elã. 

Reconduzidos para fora por uma impulsão vinda do fundo, alcançaremos a 

ciência à medida que nosso pensamento for desabrochando ao se espalhar. 

(BERGSON, 2006, pg. 143-4) 

                                                           
316“cabe reformar e por vezes afastar o pensamento conceitual, se quisermos alcançar uma filosofia 
mais intuitiva. Essa filosofia, dizíamos, desviar-se-á o mais das vezes da visão social do objeto já feito; irá 
nos pedir que participemos em espírito do ato que o faz. Reinstalar-nos-á, portanto, nesse aspecto, na 
direção do divino.” (BERGSON, 2006, pg. 67) 
317 É paradoxal que a intuição, concebida como conhecimento imediato, possa ser um método - que 
envolve etapas e mediações - no bergsonismo, como nota Deleuze já na abertura de seu Bergsonismo. O 
paradoxo se resolve se deixamos claro que analisamos o ato simples da intuição retrospectivamente, do 
ponto de vista da sua multiplicidade de desdobramentos. Assim sendo, “(...) a simplicidade não exclui 
uma multiplicidade qualitativa e virtual, direções diversas nas quais ela se atualiza. Neste sentido, a 
intuição implica uma pluralidade de acepções, pontos de vista múltiplos irredutíveis. Bergson distingue 
essencialmente três espécies de atos, os quais determinam regras do método: a primeira espécie 
concerne à posição e à criação de problemas; a segunda, à descoberta de verdadeiras diferenças de 
natureza; a terceira, à apreensão do tempo real. É mostrando como se passa de um sentido a outro, e 
qual é ‘o sentido fundamental’, que se deve reencontrar a simplicidade da intuição como ato vivido, 
podendo-se assim responder à questão metodológica geral” (DELEUZE, 1999, pg. 8). Deleuze dedicará o 
primeiro capítulo de seu livro para desdobrar em detalhe cada uma dessas etapas metodológicas. 
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A intuição é, então, “uma maior força de atenção (...) necessariamente 

especializada, isto é, inclinada pela natureza ou pelo hábito para determinados objetos 

antes do que para outros (...) visão direta, visão que atravessa o véu das palavras” 

(BERGSON, 2006, pg. 95). A ideia de palavra como véu, que encobre uma realidade ao 

invés de revelá-la, contrasta com a História da Filosofia que privilegiou o discurso, o 

encadeamento conceitual, como sinônimo de conhecimento. Bergson mantém a palavra 

e o discurso na ordem da inteligência, mas se recusa a considerar que o conhecimento se 

dá nos marcos dessa inteligência geral e discursiva, adequada à ação
318

. Haveria dois 

modos ideais de conhecer o real em suas distintas manifestações, cada qual adequado a 

sua esfera idealmente particularizada: a inteligência pura, matemática, para a ciência da 

matéria, e a intuição para a ciência do espírito (ou Filosofia). Se a primeira é uma 

depuração da faculdade natural e geral da inteligência, levando ao paroxismo uma 

tendência que já lhe estava inscrita, a outra seria, pelo contrário, subversão da tendência 

natural da inteligência, não fosse desde sempre possível graças à franja de intuição que 

envolve a inteligência concreta dos homens
319

. Esta franja é, insistamos, como que o 

resquício de uma tendência abortada, que não chegou a desenvolver uma espécie na 

qual inteligência e instinto teriam permanecido interpenetrados e funcionariam a um só 

e mesmo tempo por regra, sem esforço. Abortou-se essa via, por certo, pela dificuldade 

que um ser assim constituído encontraria para sobreviver. Bem entendido, a intuição, 

visão direta do espírito pelo espírito, não pode prescindir da inteligência, portanto, ou 

seria mero instinto. Nas palavras de Bergson, na segunda introdução de O pensamento e 

o movente: “Reconhecemos (...) que os quadros da inteligência têm uma certa 

elasticidade, seus contornos um certo esfumado, e que sua indecisão é justamente o que 

lhe permite aplicar-se em alguma medida às coisas do espírito” (BERGSON, 2006, pg. 

40-1). 

Para Bergson, é “a própria ignorância das coisas que torna tão fácil falar delas” 

(BERGSON, 2006, pg. 95). O Homo loquax filia-se a uma teoria, adota os seus 

                                                           
318 “O que é, de fato, a inteligência? A maneira humana de pensar. Foi-nos dada, como o instinto à 
abelha, para dirigir nossa conduta (...). O desenvolvimento normal da inteligência efetua-se portanto na 
direção da ciência e da tecnicidade (...) ciência e arte introduzem-nos assim na intimidade de uma 
matéria que uma delas pensa e a outra manipula. (...) ela é a atenção que o espírito presta à matéria. 
Como então poderia o espírito ser ainda inteligência quando se volta sobre si mesmo? [A intuição] 
representa a atenção que o espírito presta em si mesmo, de sobejo, enquanto se fixa sobre a matéria, 
seu objeto.” (BERGSON, 2006, pg. 87-88) 
319

“Reconhecemos, por outro lado, que os quadros da inteligência têm uma certa elasticidade, seus 
contornos um certo esfumado, e que sua indecisão é justamente o que lhe permite aplicar-se em 
alguma medida às coisas do espírito.” (BERGSON, 2006, pg. 40-41) 
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conceitos e tantos outros consolidados por uma longa práxis social, e então entrega-se 

ao “pensamento conceitual” dedutivo
320

 que consiste em proceder a juízos analíticos, no 

exato sentido kantiano, retirando da análise só o que há havia posto anteriormente nela, 

sem produzir conhecimento novo
321

. Bergson, pelo contrário, propõe que retomemos o 

traçado das coisas e cotejemos as teorias com os dados da experiência depurada: 

“suponham que, ao invés de querermos nos elevar acima de nossa percepção das coisas, 

nela nos afundássemos para cavá-la e alargá-la. Suponham que nela inseríssemos nossa 

vontade e que essa vontade, dilatando-se, dilatasse nossa visão das coisas” (BERGSON, 

2006, pg. 154) - eis, então, a intuição
322

. A intuição é “um esforço para se instalar de 

imediato, por uma dilatação do espírito, na coisa que se estuda, enfim, para ir da 

realidade aos conceitos, e não mais dos conceitos à realidade” (BERGSON, 2006, pg. 

213). 

É como se as „ilhas‟ constituídas pela experiência tendessem a alargar-se, 

encontrando-se em seus limites, fundindo-se umas às outras, em direção de 

uma unificação final. Mas essa „dilatação‟ da experiência é o seu 

aprofundamento, o processo pelo qual ela se depura de sua subjetividade, isto 

é, de sua humanidade. (PRADO JR, 1988, pg. 168) 

Também Lapoujade em Potências do tempo, sobretudo no capítulo intitulado 

Intuição e simpatia, remeterá a esse encontro intuitivo do que não é humano no homem. 

Em A evolução criadora esse encontro permite a passagem do tempo da consciência 

individual ao tempo cósmico que engolfa todas as coisas, inclusive as não humanas, por 

intermédio de um procedimento particular de analogia, diverso da analogia clássica, que 

“(...) estrutura não o semelhante, mas o comum. Não se trata mais de uma semelhança 

exterior entre relações, mas de uma comunicação interior entre tendências ou 

movimento” (LAPOUJADE, 2013, pg. 58). Ainda nas palavras do comentador, a 

                                                           
320 “Uma ciência nascente está sempre pronta a dogmatizar. Dispondo apenas de uma experiência 
restrita, opera menos sobre os fatos do que sobre algumas ideias simples, sugeridas ou não por eles, 
que trata então dedutivamente. Mais do que qualquer outra ciência, a metafísica estava exposta a esse 
perigo. É preciso um trabalho de desobstrução para abrir o caminho para a experiência interior.” 
(BERGSON, 2006, pg. 50) 
321“o ato simples, que pôs a análise em movimento e que se dissimula por trás da análise, emana de 
uma faculdade inteiramente diferente daquela de analisar. Tratar-se-á, por definição mesmo, da 
intuição.” (BERGSON, 2006, pg. 233) 
322 A melhor explicação do termo está na aproximação com o instinto, como já fizemos observar, aquilo 
que ele tem de comungante com o objeto conhecido (ou desempenhado), conforme o exemplo do 
conhecimento que o esfex tem da lagarta que parasita, conhecimento este que “poderia nada dever à 
percepção exterior, e resultar tão-somente do defrontar-se do esfex e da lagarta, considerados não mais 
como dois organismos, mas como duas atividades” (BERGSON, 1979, pg. 157). Bergson definirá 
reiteradamente a intuição em A evolução criadora como “o instinto que se tornou desprendido, 
consciente de si mesmo, capaz de refletir seu objeto e de o ampliar infinitamente” (BERGSON, 1979, pg. 
159). 
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analogia intuitiva do bergsonismo “(...) só pode ser feita entre nossos próprios 

movimentos interiores e os movimentos do universo em geral. Primeiro, nós nos 

descobrimos como espiritual, vital, material, através de uma série de mergulhos em nós 

mesmos” (LAPOUJADE, 2013, pg. 59). Depois, descobrimos que até mesmo a matéria 

participa da duração. Só então apreendemos a intenção ou o sentido do movimento das 

demais realidades não humanas que estão “fora” de nós - este é o momento do método 

intuitivo chamado de “simpatia”, aplicado aos objetos exteriores. Essa passagem da 

consciência “interior” para a consciência “em geral” só é possível porque “Somos 

análogos ao universo (intuição); inversamente, o universo é análogo a nós (simpatia)” 

(LAPOUJADE, 2013, pg. 59). Pela intuição propriamente dita, atingimos o espírito 

diretamente, por um mergulho nas profundezas de nossa própria consciência. A 

descobriremos duração e movimento puros. Com os movimentos e as durações 

exteriores a nós, o contato não pode ser completamente imediato (com exceção talvez 

nos fenômenos de endosmose psíquica, como aposta Lapoujade), sendo necessário que 

a analogia recubra o campo do “como se” (LAPOUJADE, 2013, pg. 59), procedendo 

com o auxílio da imaginação e deixando margem ao erro, como todo raciocínio por 

analogia. Assim, “A analogia estabelece-se sempre dinamicamente entre nossas própria 

tendências, percebidas intuitivamente, e as do universo (social, vital, material, etc.) 

projetivamente concluídas” (LAPOUJADE, 2013, pg. 59, grifo nosso). Todas elas, 

porém, participam de “um mesmo oceano”, e “Aquilo que projetamos é nossa própria 

alteridade. Se ela não nos parece estranha (...), é graças à simpatia que instauramos com 

nós mesmos, e que nos familiarizou com essas alteridades no fundo de nós mesmos. De 

tal modo que a analogia parece ir de um outro (em nós) a um outro (fora de nós) para 

situá-los em um plano comum” (LAPOUJADE, 2013, pg. 61). Nesse plano comum da 

temporalidade cósmica
323

 é que comungam todas essas realidades, permitindo que haja 

alguma comunidade interior entre elas. A inteligência humana opera frequentemente, 

então, uma “limitação ou um (...) empobrecimento do Ser”, sendo a inteligência “o fruto 

de um sacrifício, através do qual a Presença é quase totalmente enviada para a 

                                                           
323 “Vemos que as noções de ‘interior’ e de ‘exterior’ não mostram uma diferença ontológica. Não há 
mundo exterior pré-existente, assim como não há mundo interior constituinte. Rigorosamente, não 
deveríamos falar de ‘mundo interior’, pois é possível permanecer exterior a si mesmo. Da mesma forma, 
não deveríamos falar de ‘mundo exterior’, mas de uma tendência que produz o mundo como exterior. É 
a exterioridade em si da percepção que coloca o mundo como exterior - e que nos torna exteriores a 
nós mesmos. Inversamente, é uma percepção interior a ela mesma que permite passar para dentro do 
mundo dito ‘exterior’. Ela tende a se identificar com a duração enquanto esta se conserva em si.” 
(LAPOUJADE, 2013, pg. 63) 
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obscuridade” (PRADO JR, 1988, pg. 169). Somos aptos, contudo, a acessar tanto a 

matéria quanto o movimento (inclusive o interior à vida, que se apresenta como uma 

corrente que tudo leva para frente, o elã vital, conceito fundamental da metafísica de 

Bergson), através da intuição
324

, “pela comunicação comungante que ela estabelecerá 

entre nós e o restante dos seres vivos, pela dilatação que obterá de nossa consciência, 

ela nos introduzirá no domínio próprio da vida, que é interpenetração recíproca, criação 

infinitamente continuada” (BERGSON, 1979, pg. 160). Comunicação possível através 

de um processo de neutralização dessa consciência inteligente que empobrece a 

totalidade da Presença ao reparti-la. Não se trata, contudo, de anulação da inteligência - 

que, de resto, é a característica estruturante da espécie humana. Trata-se, pelo contrário, 

de uma transformação produzida quando a inteligência funde-se com a franja de instinto 

que traz em seu entorno. Sem regredir ao instinto e sem deixar de ser inteligente, 

produz-se um fenômeno novo que participa ao mesmo tempo das duas formas de 

conhecimento, aliando o benefício de um conhecimento interior com a generalização e o 

desprendimento capazes de produzir a consciência. Pela intuição, o instinto e as 

potências vitais se tornariam conscientes de si mesmas
325

. Estaremos, desde então, 

diante da totalidade das imagens, do fundo sobre o qual a consciência destaca seres 

distintos (PRADO JR, 1988, pg. 169). Esse horizonte ao fundo passará à frente, por 

assim dizer, e sem destacarmos nada, a totalidade do real passará a ser considerada, com 

todas as ações e reações atuais que uma imagem exerce sobre as demais no equilíbrio 

próprio de suas interações inertes, e com todas as modificações internas desse equilíbrio 

que cada movimento de uma imagem viva e consciente produz sobre o conjunto todo. 

Porém, como parte indissolúvel da totalidade do conjunto de imagens, movendo-se, por 

assim dizer, na interioridade do Ser, essas imagens vivas foram produzidas pela mesma 

potência que produziu as demais imagens: vida e matéria teriam uma fonte comum
326

. 

                                                           
324 “(...) graças à intuição, *o homem+ entra em ‘contato’ com os movimentos, as memórias, as 
consciências não humanas que estão no fundo dele. No fundo do homem não há nada de humano. (...) 
foi preciso primeiramente que ela fosse buscar no fundo do homem as tendências não humanas que o 
constituem. Aliás, é por isso que a intuição exige um trabalho tão longo e difícil. É necessário chegar aos 
limites da experiência humana, ora inferiores, ora superiores, para atingir os puros planos material, 
vital, social, pessoal, espiritual, através dos quais o homem se compõe. (...) Nossa condição humana, 
com seu bom senso, sua inteligência, todos os mistos que ela constitui para agir sobre a matéria, todo 
esse conjunto restrito nos impede de percebê-los [esses puros planos] integralmente; é por isso, aliás, 
que a integral só pode ser reconstruída artificialmente.” (LAPOUJADE, 2013, pg. 59-60) 
325

 Para o instinto como a forma inconsciente da intuição, Cf. BERGSON, 1979, pg. 163. 
326 “Não é a vida propriamente que se faz contra a matéria; é a matéria que aparece, ao termo do 
impulso vital, como obstáculo criado pela própria finalidade do impulso. É a matéria que é a realidade 
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Estabelecido o seu caráter espiritual, podemos desde então conhecer essa fonte, intuída 

em nós mesmos - visto que age também em nós. 

Designamos por essa palavra [intuição] a função metafísica do pensamento: 

principalmente o conhecimento íntimo do espírito pelo espírito, 

subsidiariamente o conhecimento, pelo espírito, daquilo que há de essencial na 

matéria, a inteligência sendo sem dúvida feita antes de tudo para manipular a 

matéria e, por conseguinte, para conhecê-la, mas não tendo por destinação 

especial tocar-lhe o fundo. (BERGSON, 2006, pg. 223) 

Fonte espiritual da vida e da matéria, o impulso de vida aparece como motor da 

criação e do seu mais notável trabalho, a evolução das espécies. No concerto do 

universo, destacam-se os organismos vivos, capazes de movimento e seu apanágio 

consciente. No topo desta escala encontramos a humanidade, capaz de conhecer o 

próprio impulso vital. A disposição do corpo humano e as faculdades que este encerra 

passam a ser lidos como algo intencionais, e a pergunta pela função do homem no 

universo se impõe. O próximo item é destinado a explorá-la. 

 

3 - O lugar privilegiado da humanidade no conjunto do universo: a função do humano 

como caminho infinito do elã finito 

 A inteligência apresenta um desempenho inferior ao instinto em tarefas 

determinadas, como aquelas que envolvem o esforço da habituação e da apreensão 

exterior infinitamente complexificada de movimentos que o homem só pode adquirir 

por imitação, e o animal nasce sabendo. Quão infinitamente melhor tecelã é a aranha, 

tão logo saiu dos ventres da Natureza, do que o nosso primeiro espécime humano 

empenhado em tecer qualquer pano? Porém não demora para a inteligência demonstrar 

a sua superioridade geral sobre o instinto: é que ela pode fabricar instrumentos para a 

realização de qualquer tarefa, genericamente podendo estender-se sobre tudo, enquanto 

o instinto é limitado e como que preso ao seu objeto natural
327

. Através da inteligência o 

ser humano é capaz de levar “a fabricação a seu grau superior de potência, fabrica[ndo] 

já máquinas de fabricar” (BERGSON, 1979, pg. 129), e a cada nova conquista do 

                                                                                                                                                                            
psíquica invertida. Na adaptação, a vida não sofre passivamente a matéria: é a sua afirmação que faz 
aparecer a matéria como obstáculo” (PRADO JR, 1988, pg. 184) 
327 “Instinct is irremediably limited because it does not know itself to know. We may well say that it is in 
itself but not yet for itself. The intellect, on the contrary, capable as it is of fabricating “tools to make 
tools,” by nature possesses an infinite power of splitting that allows it to reflect on itself. And in 
language, it finds a means for definitively separating itself from its objects.83 Instinct is ecstatic, that is 
to say, unconscious, since it has not projected a problematic object distinct from itself outside of itself, 
into the universe of abstractions.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 132) 
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engenho humano que modifica a face da natureza naturada, há reverberações que 

inundam o mundo social e cultural humano, lhe forçando modificações a título de 

adaptação que impedem que a espécie decaia na repetição perene e absoluta
328

. Diria 

Bergson, ao fim do capítulo terceiro de A evolução criadora: 

Como não nos surpreendermos com o fato de que o homem é capaz de 

aprender qualquer atividade, fabricar qualquer objeto, enfim, adquirir qualquer 

hábito motor, enquanto a faculdade de combinar movimentos novos é 

estritamente limitada no animal mais bem dotado, inclusive no macaco? 

(BERGSON, 1979, pg. 230) 

Entre o cérebro do humano e o cérebro do macaco há “a distância completa que 

existe entre o fechado e o aberto” (BERGSON, 1979, pg. 230-1), sendo diferentes em 

natureza, não só em grau, a despeito de sua semelhança material e seu parentesco 

funcional. Esta diferença radical na matéria cerebral, dificilmente percebida pelo 

biólogo mecanicista a fazer um estudo de anatomia comparada dada a já referida 

complexidade do ato simples considerado retrospectivamente, é adequada para exprimir 

a potencialidade da inteligência fabricadora plenamente desenvolvida, como é na 

humanidade. Um sistema nervoso complexo, como vimos já em Matéria e memória, 

permite uma maior liberdade ao indivíduo e funda a consciência na parada que impõe 

entre o estímulo recebido do exterior e uma ação executada. “A consciência agindo 

sobre a matéria a transforma em objetos vivos, capazes de movimentos espontâneos e 

imprevistos. E seu progresso consiste na diferenciação de suas funções e na 

complicação gradual de seu sistema nervoso” (LANDIM, 2001, pg. 73). Se o cérebro é, 

tanto no animal precariamente inteligente quanto no homem, mecanismo disparador de 

ação, só no homem “o número de mecanismos que pode montar, e por conseguinte o 

número de detonadores entre os quais oferece a escolha é infinito. (...) Radical, por 

conseguinte, é a diferença entre a consciência do animal (...) e a consciência humana” 

(BERGSON, 1979, pg. 231). Naturalmente, uma vez que - como já vimos - a 

consciência é resultado do campo de ação possível que se abre para o animal agente, 

sendo portanto maior quanto maiores forem as possibilidades de ação a desempenhar. 

Essa ampliação do horizonte de possibilidades para a ação humana resulta em maior 

                                                           
328 “(...) ele *o instrumento inteligentemente fabricado+ reage sobre a natureza do ser que o fabricou, 
porque, chamando-o a exercer uma nova função, ele lhe confere, por assim dizer, uma organização mais 
rica (...). Para cada necessidade que ele satisfaz, ele cria uma necessidade nova, e desse modo, em vez 
de fechar, como o instinto, o círculo da ação em que o animal vai se mover automaticamente, ele abre a 
essa atividade um campo infinito onde a impele cada vez mais além e a torna cada vez mais livre” 
(BERGSON, 1979, pg. 129). Proposição semelhante encontramos proferida por Freud em O mal estar na 
civilização, sem o otimismo, contudo: para o segundo, a criação ad infinitum de novas necessidades a 
superar não seria o signo da liberdade, mas do aprisionamento. 
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liberdade: o ser humano “não mantém apenas sua máquina; ele pode servir-se dela 

como lhe apraz. E pode fazer isso (...) devido à superioridade do seu cérebro, que lhe 

permite (...) opor sem cessar novos hábitos aos antigos, e, ao dividir o automatismo (...), 

dominá-lo” (BERGSON, 1979, pg. 231)
329

. Há, portanto, um aspecto positivo na 

inteligência humana em sua abertura infinita para agir sobre a matéria, que não 

encontramos no instinto animal, condenado a repetir as soluções inatas que a natureza 

lhe ofereceu para sobreviver
330

. Para o homem, a matéria é como um desafio lançado, 

ao qual ele pode responder criativamente e contornar. As dificuldades que ela lhe impõe 

funcionam como estímulos, segundo Bergson, para que o homem não se deixe 

adormecer em automatismos de hábitos contraídos - hábitos esses que acabam por 

vencer, pela repetição, a resistência da matéria. Ela acaba por tornar-se, a um só tempo, 

“(...) obstáculo, instrumento e estimulante; põe à prova nossa força, conserva-lhe a 

marca e pede intensificação” (BERGSON, 2009, pg. 22). Produzir o novo, contrair um 

novo hábito, custa uma quantidade de esforço a que a natureza paga com a sublime 

alegria, enquanto aos habituados a vida é perpétuo tédio, ainda que haja prazer
331

. 

“(…) a matéria não é só um impedimento: é também, por um lado, a 
colaboradora essencial da vida. (...) ela ajuda o elã vital a se tornar consciente 
de si mesmo. Faz com que a vida não seja só ‘em si’, mas ‘para si’. (...) A 
utilidade fundamental da percepção consiste, como vimos, em afunilar a 
consciência. Nossa memória é infinitamente vasta (...). Por ela mesma, a vida 
tende a ocupar tanto espaço quanto for possível. Mas de que serviria uma 
vida que perdesse toda a sua eficácia, toda influência séria sobre o destino do 
universo? (…) A matéria, portanto, serve para concentrar a vida, para a fazer 
atenta e vigilante, ao mesmo tempo que serve para separar a consciência.” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 141-2, tradução livre332) 

 De tudo o que dissemos a respeito da inteligência e da capacidade intuitiva 

humanas, depreende-se que a humanidade ocupa um lugar privilegiado no concerto da 

                                                           
329 “(…) corporality simply represents an interruption of the vital élan. How are we to understand this? 
Life accepts matter as it is, but, like a good diplomat, it divides in order to reign: the brain, precisely, 
serves it to “divide automatism against itself,” for bringing action into conflict with action. The function 
of the brain is to indefinitely create new habits capable of neutralizing old ones. Directly, the brain can 
create only mechanisms, that is to say, something spatial. But the mechanisms reciprocally annul each 
other, and consciousness takes advantage of this annulment to escape matter.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, 
pg. 147) 
330 Cf. BERGSON, 2009, pg. 19 
331 Cf. BERGSON, 2009, pg. 20-1 
332  “(…) matter is not only an impedimentum: it is also, on one side, life’s essential collaborator. (…) It 
helps the vital élan to become conscious of itself. It makes it such that life is ‘for itself’ and not only ‘in 
itself’. (…) The fundamental utility of perception consists, as we saw, in narrowing consciousness. Our 
memory is infinitely vast (…). By itself, life tends to occupy as much space as possible. But what good 
does that do us if it thereby loses all efficacy, all serious influence on the destinies of the universe? (…) 
Matter thus serves to concentrate life, to make it attentive and vigilant, at the same time as it serves to 
separate consciousnesses.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 141-2) 
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criação
333

. Em A evolução criadora, Bergson “(...) trata sobretudo de determinar a 

relação do homem para com o conjunto do reino animal, e o lugar do reino animal por 

sua vez no conjunto do mundo organizado” (BERGSON, 1979, pg. 99). Podemos supor 

- e mesmo observar - prolongamento de inteligência no instinto animal particularmente 

nos casos em que o ambiente o obriga à mudança que garanta a sua readaptação e 

sobrevivência e evite o seu perecimento. E não encontraríamos mesmo uma espécie de 

acesso intuitivo ao impulso vital nos fenômenos animais relacionados à generalização 

do amor ou do cuidado, sobretudo quando um animal salva e cuida de um filhote de 

uma outra espécie que seria um objeto alimentar adequado, por exemplo
334

? Mas 

podemos dizer que, no animal não humano, o instinto hegemoniza as funções do 

espírito e o condena à quase repetição perpétua das mesmas ações que preside, com 

variabilidade mínima. Quando varia, não se trata de uma mudança alcançada por 

vontade e esforço próprio, conscientemente direcionado, como ocorre com o homem, 

capaz de controlar o ambiente que o circunda. O instinto faz do animal um escravo dos 

estímulos que lhe chegam do ambiente exterior e do interior (como a fome), capaz 

somente de reagir a eles e os obedecer. Só o humano liberta-se do automatismo 

sensório-motor
335

, generaliza conscientemente através da capacidade reflexiva, e ainda 

por cima é capaz de intuir o movimento genético
336

 e, com isso, mergulhar no Conjunto 

e participar da criação. Através da intuição no homem, o elã vital torna-se consciente de 

si mesmo e pode continuar a criação ao infinito, aberto agora um mundo novo, cultural, 

no qual seres humanos criam novas formas de existência imprevisíveis
337

. E essa 

                                                           
333 “C’est l’homo faber qui a sauté l’obstacle, c’est as main intelligence qui a brisé la chaine; la création 
de nouvelles espéce sest devenue inutile quand une representation intellectuelle de la matière 
l’arenduetaillable et corvéable à merci.” (GOUHIER, 1961, pg. 111) 
334  “Cada espécie particular, no próprio ato em que se constitui, afirma sua independência, segue sua 
fantasia, desvia-se mais ou menos da linha, às vezes até sobre o aclive e parece voltar as costas à 
direção original.” (BERGSON, 1979, pg. 25).  
335 “Se há ações livres, ou pelo menos parcialmente indeterminadas, elas só podem pertencer a seres 
capazes de fixar, em intervalos regulares de tempo, o devir sobre o qual o seu próprio devir se aplica, 
capazes de solidificá-lo em momentos distintos, de condensar deste modo sua matéria e, assimilando-a, 
digeri-la em movimentos de reação que passarão através das malhas da necessidade natural.” 
(BERGSON, 1999, pg. 247) 
336 “Através da humanidade, é o próprio sopro do divino ou do Absoluto que passa. Em outras palavras, 
o entendimento humano finito possibilita a sua própria supressão e a instauração de uma nova forma 
de consciência, o Intellectus Archetypus, a inteligência ‘dilatada’, tornada co-extensiva à vida.” (PRADO 
JR, 1988, pg. 201) 
337 “figuramo-nos que toda coisa que se produz poderia ter sido percebida antecipadamente por algum 
espírito suficientemente informado e que ela preexistia assim, sob forma de ideia, à sua realização - 
concepção absurda no caso de uma obra de arte, pois, assim que o músico tem a ideia precisa e 
completa da sinfonia que fará, sua sinfonia está feita. A sinfonia, antes de ser real, não residia na 
qualidade de possível nem no pensamento do artista, nem, com mais forte razão, em nenhum outro 
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realização só é possível graças à complexidade e a complicação de seu desenho
338

. A 

complexidade crescente é necessária à vida, que prepara “uma ação cada vez mais 

extensa e eficaz” (BERGSON, 1979, pg. 111). Popularizou-se o valor do polegar 

opositor no homem, que lhe permite executar as tarefas e trabalhos mais minuciosos de 

manejo da natureza, que estão proscritos aos demais animais
339

. As mãos e suas 

possibilidades de uso são adequadas à estrutura nervosa, também radicalmente distinta, 

a despeito da semelhança de base com os demais vertebrados superiores: “(...) por mais 

que o cérebro do homem possa parecer-se com o do animal, tem a particularidade de 

fornecer meios de opor a cada hábito contraído outro hábito e a cada automatismo um 

automatismo antagonista” (BERGSON, 2009, pg. 19-20). O impulso de vida teria 

operado variações qualitativas a partir da mesma matéria, conseguidas pela maior 

divisão de partes, às quais ela confere uma função específica, em uma espécie de 

divisão natural do trabalho. Diria Bergson, ainda em A consciência e a vida, primeiro 

ensaio de A energia espiritual: “(...) através de obstáculos inúmeros, a vida trabalha 

individualizando e integrando a fim de obter a maior quantidade, a mais rica variedade, 

as mais altas qualidades de invenção e de esforço” (BERGSON, 2009, pg. 26). Assim 

ocorre também com a linguagem, a partir da qual cada palavra tomada individualmente 

“arrasta consigo inúmeros livros”, e com a sociedade, que a implica e mantém 

preservados os sedimentos de suas aquisições passadas. “A sociedade, que é o 

compartilhamento das energias individuais, beneficia-se com os esforços de todos e 

torna mais fácil o esforço de cada um” (BERGSON, 2009, pg. 25). Esses aparelhos 

servem de ponto de apoio à humanidade e, a um só tempo, marcam a sua superioridade 

na natureza e permitem que ela salte para além dos círculos em que a natureza 

inicialmente a conformou - conformação de base que garante a sua sobrevivência e 

possibilita os saltos produzidos pelo atrito seja do significante antigo com o novo, que 

                                                                                                                                                                            
pensamento comparável com o nosso, mesmo que impessoal, ainda mesmo que simplesmente virtual. 
Mas acaso não se pode dizer o mesmo acerca de um estado qualquer do universo tomado com todos os 
seres conscientes e vivos? Acaso não é ele mais rico de novidade, de imprevisibilidade radical, do que a 
sinfonia do maior mestre?” (BERGSON, 2006, pg. 16) 
338  “Atribui-se implicitamente à matéria organizada certa capacidade sui generis, a misteriosa força de 
montar máquinas muito complicadas para tirar partido da excitação simples de que ela sofre a 
influência.” (BERGSON, 1979, pg. 71). 
339

 “A independência *entre forma e função do organismo+ torna-se completa no homem, cuja mão pode 
executar qualquer trabalho, seja ele qual for” (BERGSON, 1979, pg. 122). A asa da arara serve para voar 
e jamais poderá agarrar nada, muito menos seria adequada para apertar qualquer parafuso. 



175 
 

inaugura um novo significado; seja dos indivíduos entre si e contra a sociedade, seja 

ainda das sociedades umas contra as outras
340

. 

 A lição de Bergson é que “a vida é, antes de tudo, uma tendência a agir sobre a 

matéria bruta” (BERGSON, 1979, pg. 92)
341

 e para fazê-lo, os animais, seres tendentes 

muito mais ao movimento que à imobilidade, utilizam do alimento como elemento 

combustível armazenado para iniciar o movimento, engatilhado que está para a hora em 

que precise ou queira
342

. No homem, as portas e os circuitos que podem ser acionados, 

bem como o fato da escolha e da liberdade, são a grande novidade natural, conseguida a 

partir da base cerebral, como dizíamos
343

. Atentemos Às palavras de Bergson no 

capítulo terceiro de A evolução criadora: “A complexidade crescente do organismo 

decorre pois teoricamente (...) da necessidade de complicar o sistema nervoso. (...) é a 

complicação do sistema nervoso que condiciona as demais” (BERGSON, 1979, pg. 

221). A tendência da vida à complicação do organismo dá a entender a marcha que ela 

persegue devido ao impulso original, sem que neste impulso se represente um fim a 

atingir, como fazemos com um alvo ou objetivo em um plano pré-traçado
344

, mas em 

um esforço bem definido, a saber, introduzir a liberdade na matéria. Conforme o 

comentário de Deleuze, em Bergsonismo: 

Sobre a linha de diferenciação do homem, o impulso vital soube criar com a 

matéria um instrumento de liberdade, soube "fabricar uma mecânica que 

triunfava sobre o mecanismo", soube "empregar o determinismo da natureza 

para atravessar as malhas da rede que ele havia distendido. A liberdade tem 

precisamente este sentido físico: "detonar" um explosivo, uti1iza-lo para 

movimentos cada vez mais potentes . (...)  o homem que engana a Natureza, 

transpõe seu "plano" e reencontra a Natureza naturante (...) [havendo o] 

ultrapassarnento, pelo homem, de sua condição. (DELEUZE, 1999, pg. 87) 

 A forma de ação e o movimento mais elevado de um corpo vivo implica 

contingência, liberdade, opção, e “uma opção pressupõe a representação antecipada de 

várias ações possíveis” (BERGSON, 1979, pg. 92). Sendo a vida a realização da 

tendência a agir, a sua criação maior será aquela que realiza o projeto em maior grau, 

                                                           
340 Cf. BERGSON, 2009, pg. 26. 
341“*Há+ no fundo da vida um esforço para enxertar, na necessidade das forças físicas, a maior soma 
possível de indeterminação.” (BERGSON, 1979, pg. 107). A mesma ideia pode ser vista em BERGSON, 
1979, pg. 105, 111 e 112, entre outras. 
342 “Mas, se desde o início, a fabricação do explosivo tivesse por alvo a explosão, a evolução do animal, 
muito mais que a do vegetal, é que indica, em suma, a orientação fundamental da vida” (BERGSON, 
1979, pg. 107). 
343 “*o cérebro humano+ difere dos demais cérebros em que o número de mecanismos que pode 
montar, e por conseguinte o número dos detonadores entre os quais oferece a escolha, é infinito.” 
(BERGSON, 1979, pg. 230) 
344 Cf. BERGSON, 1979, pg. 97. 
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dobrando a imobilidade da matéria e levando a capacidade de escolha ao paroxismo
345

: 

eis o homem
346

. Se “a função da vida é inserir indeterminação na matéria” (BERGSON, 

1979, pg. 116), então o homem, animal dentre todos mais capaz de fazê-lo (e fazê-lo 

conscientemente) aparecerá como projeto último da vida. Resta ressaltar uma vez mais 

que se falamos em termos de finalidade da vida, só o podemos fazer retrospectivamente, 

da análise da obra vital já pronta, tentando remontar daí para o momento da sua geração. 

Já vimos a crítica que Bergson empreende contra o finalismo clássico, determinista. Não 

obstante, Bergson toma partido em favor do finalismo, tendo em vista a potência do 

conceito para acolher o significado novo que ele elaborara de um finalismo novo, não 

determinista, “sem projeto e sem plano”, como ele gostaria de dizer. É que no fim da 

história da vida, quando se olha retrospectivamente a história seguida pela vida no 

planeta, vemos que ela levou à criação e um ser que pode criar com seus atos como se 

caminhasse para esse fim. Mas é concebível que ela não lograsse sucesso, e mesmo que 

outras tantas formas de organização pudessem ocorrer neste e em mundos diversos, 

onde o mesmo impulso de vida encontrasse outra matéria pelo caminho
347

, tendo que se 

conformar e superar outros tantos desafios em sua tarefa de “fabricar uma mecânica que 

triunfasse sobre o mecanismo” (BERGSON, 1979, pg. 231).  

Nesse sentido todo especial é que o homem constitui o „termo‟ ou o „alvo‟ da 

evolução. (...) estaríamos enganados ao considerar a humanidade, tal como a 

temos diante dos olhos, como pré-formada no movimento evolutivo. Nem 

mesmo se pode dizer que ela é a culminação de toda a evolução porque a 

evolução se realizou várias linhas divergentes, e, se a espécie humana está na 

extremidade de uma delas, outras linhas foram seguidas com outras espécies na 

extremidade. É em sentido muito diferente que tomamos a humanidade pela 

razão de ser da evolução. (BERGSON, 1979, pg. 232) 

 Falávamos anteriormente do mecanismo de funcionamento do sistema 

nervoso
348

. Em A evolução criadora esse mecanismo se reveste de caracteres orgânicos 

                                                           
345 “De onde vem tal privilégio do homem? À primeira vista, sua origem é humilde. Sendo toda 
contração da duração ainda relativa a uma distensão, e toda vida a uma matéria, o ponto de partida 
encontra-se em certo estado da matéria cerebral. Recordemos que essa matéria ‘analisava’ a excitação 
recebida, selecionava a reação, tornava possível um intervalo entre a excitação e a reação; nada 
ultrapassa aqui as propriedades físico-químicas de uma matéria particularmente complicada. Mas é toda 
a memória, como vimos, que se infiltra nesse intervalo e se torna atual. É toda a liberdade que se 
atualiza.” (DELEUZE, 1999, pg. 87) 
346 “dessas estradas [nas quais a vida se bifurca em espécies diversas] por sua vez, uma só, a que sobe ao 
longo dos vertebrados até ao homem, foi bastante ampla para deixar passar livremente o grande alento 
da vida” (BERGSON, 1979, pg. 95). 
347 Cf. BERGSON, 1979, pg. 224. 
348

“Entre a mobilidade e a consciência há uma relação evidente. Certamente, a consciência dos 
organismos superiores parece solidária com certos dispositivos cerebrais. Quanto mais se desenvolve o 
sistema nervoso, mais numerosos e precisos se tornam os movimentos entre os quais ele tem a escolha 
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e o corpo passa a ser descrito como repositório de energia potencial que se organiza 

para “passar força ao sistema nervoso e aos músculos que acionam os nervos” 

(BERGSON, 1979, pg. 113)
349

, força essa retirada do alimento. 

O animal, como não pode fixar diretamente o carbono e o nitrogênio que estão 

presentes em toda parte, é obrigado a procurar, para alimentar-se, os vegetais 

que já fixaram esses elementos ou os animais que por sua vez os tomaram ao 

reino vegetal. O animal é, pois, necessariamente móvel. (BERGSON, 1979, pg. 

101) 

A criação não seria casuística, portanto: embora não siga plano e seja 

indeterminada, tem direção. Intenta criar um ser como o homem
350

. Eis o universo como 

máquina de fazer deuses, “um arranco interior que levasse a vida, através de formas 

cada vez mais complexas, a destinos cada vez mais elevados” (BERGSON, 1979, pg. 

96). Só assim explicamos o porquê da diversidade de espécies, dado que seria muito 

mais cômodo para a vida, se quisesse tão somente perseguir as finalidades que 

frequentemente se atribui a ela (conservar-se, sobreviver, fugir da dor, reproduzir etc.), 

ter-se-ia mantido eternamente naquelas formas simples que fazem todas essas coisas 

com muito mais facilidade e perfeição
351

. Mas a despeito disso ela prossegue criando 

formas cada vez mais complexas, como se buscasse uma finalidade
352

. Corrobora esta 

interpretação o comentário de Jankélévitch em seu Henri Bergson, após definir o que 

seria a “ilusão do futuro perfeito” do intelecto
353

:  

(...)enquanto a Vontade [Wille] de Schopenhauer é um verdadeiro princípio de 

explicação universal, o Elã [Élan] - a palavra é já um indicativo - só designa 

uma certa direção [allure] - da evolução , sempre harmoniosa, nunca 

                                                                                                                                                                            
e mais luminosa é também a consciência que os acompanha. (...) Ele [o sistema nervoso] não cria a 
função, ele apenas a eleva a grau mais alto de intensidade e precisão.” (BERGSON, 1979, pg. 103)  
349 “(...) pode-se dizer, sem metáfora, que o restante do corpo está a seu serviço [do sistema sensório-
motor+” (BERGSON, 1979, pg. 114). Fato notável que o prova, prossegue Bergson, é a análise do cérebro, 
quase intacto, dos animais que morrem de fome: “Tem-se a impressão de que o resto do corpo 
sustentou o sistema nervoso até o limite extremo, tratando-se a si mesmo como simples meio de que 
este seria o fim” (BERGSON, 1979, pg. 115). Analogamente, quando vemos na natureza os organismos 
geradores darem a vida pelas suas criar, organismos gerados, podemos perceber certo mecanismo de 
mesma natureza em ação, como se à natureza o indivíduo não importasse perante a continuidade da 
espécie - conforme frase icônica que Bergson pronunciaria. 
350  “a aparição do homem, ou de algum ser de mesma essência, é a razão de ser da vida em nosso 
planeta” (BERGSON, 2006, pg. 64-65). 
351 Cf. BERGSON, 1979, pg. 96. 
352 “A Duração, a Vida, é de direito memória, é de direito consciência, é de direito liberdade. De direito 
significa virtualmente. A questão de fato (quid facti?) está em saber em que condições a duração torna-
se de fato consciência de si, como a vida tem acesso atualmente a uma memória e a uma liberdade de 
fato.” (DELEUZE, 1999, pg. 86) 
353

 Cf. JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 11-22. Trata-se de outro nome para o nosso já conhecido “mecanismo 
cinematográfico” ou retrospectivo do intelecto fabricador, que explica a ilusão do finalismo clássico, 
determinista, também conforme o comentador adiante no mesmo livro. 
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predestinada. Nesse sentido, o impulso vital é determinado só o suficiente para 

que não progrida aleatoriamente, sem causa e sem direção. Seu futuro, bem 

distante de resultar mecanicamente do seu presente, não obstante inova a cada 

passo. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 112, tradução livre354). 

Contra o mecanicismo materialista que considera os choques mecânicos da física e da 

química suficientes para explicar toda e qualquer variação na evolução das espécies, o 

finalismo criativo de Bergson se impõe. Não que ele desconsidere os efeitos da 

adaptação ao meio na conformação das espécies, mas coloca ao lado desta causalidade 

mecânica, como mostramos, uma outra causalidade extramecânica. Esta última é o 

impulso de vida, interior, enquanto a primeira é exterior. Acompanhemos as palavras do 

autor em A evolução Criadora:  

Obviamente, a vida que evolui na superfície de nosso planeta está ligada à 

matéria. Se ela fosse pura consciência, e com mais forte razão 

supraconsciência, ela seria pura atividade criadora. De fato, ela está cravada a 

um organismo que a submete às leis gerais da matéria inerte. Mas tudo se passa 

como se ela fizesse o impossível ao seu alcance para livrar-se dessas leis. 

(BERGSON, 1979, pg. 216) 

 Não que o mecanicismo materialista não conceba qualquer coisa como um 

impulso interior: há a vontade de sobreviver e reproduzir, vontades individuais que 

ficam sem justificativa ulterior, como se fossem primeiros princípios - dados, é verdade, 

por uma observação exterior da vida já produzida. Para além do fato da vida não há 

qualquer finalidade, e a busca do “ponto de vista gerador” da vida só encontraria o sem 

sentido da explosão original nesta metafísica materialista. Como o dissemos a propósito 

da adaptação em geral, sempre se poderá explicar a transformação das espécies por seu 

interesse particular. Ter-se-á, assim, a causa imediata da variação. No mais das vezes, 

porém, ter-se-á tão somente a causa mais superficial. Para o bergsonismo há a causa 

profunda e verdadeiramente primeira que é o impulso que lançou a vida no mundo, que 

a fez bifurcar entre vegetais e animais, que desviou a animalidade no sentido da 

maleabilidade da forma, e que, em dado momento, no reino animal ameaçado de 

entorpecimento, obteve, pelo menos em alguns pontos, que houvesse um despertar e que 

se fosse avante. (BERGSON, 1979, pg. 121). O impulso vital interior, portanto, não é 

entendido pelo finalismo criativo como simplesmente o esforço de sobreviver e 

reproduzir, mas é inserido em uma teia de significação maior em que a tendência, 

                                                           
354 “(…) whereas Schopenhauer’s Wille is a veritable principle of universal explanation, the Élan - the 
word is already an indication - only designates a certain direction [allure] of evolution, always 
harmonious, never predestined. In this way, the vital thrust is determined just enough not to progress 
randomly, without cause and without direction. Its future, far from resulting mechanically from its 
present, nonetheless innovates on it at each step.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 112) 
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observada em todo lugar, da vida se desdobrar em indivíduos que se associam, aponta 

“(...) rumo a uma eficiência social maior e uma liberdade individual mais completa” 

(BERGSON, 2009, pg. 25) na natureza. O homem representa esse despertar e esse ir 

adiante, com a sua inteligência ímpar e única capaz de voltar-se à franja intuitiva que a 

envolve para se tornar consciente da consciência e controlar a representação do 

mundo
355

 - e o próprio mundo, em porções cada vez maiores. Devemos entender por 

sucesso, quando se tratar do ser vivo, de uma aptidão para se desenvolver nos ambientes 

mais diversos, através da maior variedade possível de obstáculos, de modo a abranger a 

mais vasta extensão possível de terreno
356

. Assim é a espécie humana (BERGSON, 

1979, pg. 123) 

Artesãos de nossa vida, até mesmo artistas quando o queremos, trabalhamos 

continuamente na modelagem, com a matéria que nos é fornecida pelo passado 

e pelo presente, pela hereditariedade e pelas circunstâncias, de uma figura 

única, nova, original, imprevisível como a forma dada à argila pelo escultor. 

(BERGSON, 2006, pg. 107) 

A possibilidade de colonizar outros planetas, por exemplo, é uma extensão da 

capacidade humana em adaptar-se e sobreviver, prosperando e reproduzindo-se 

materialmente, em número de corpos: já somos capazes de habitar os ares, os mares e 

mesmo o subterrâneo do solo, para além da superfície terrena. Parece haver pouco que a 

engenhosidade humana não seja capaz de conquistar, ao menos potencialmente. Mas o 

mais importante de notar aqui é que o mero aumento da quantidade de seres capazes de 

liberdade não pode ser ainda a finalidade da vida: há que crescer cultural e 

moralmente
357

, ainda, e se nos perguntamos pela especificidade humana, encontramos 

“(...) que é da essência do homem criar material e moralmente, fabricar coisas e 

fabricar-se a si próprio. Homo faber, tal é a definição que propomos” (BERGSON, 

2006, pg. 95). A invenção humana em Bergson, se é motivada por regra pelo 

pragmatismo da instrumentalidade, acaba por gerar consequências que ultrapassam 

                                                           
355 Cf. BERGSON, 1979, pg. 166 para o eloquente parágrafo em que nosso autor define o homem como 
ponto culminante do desenvolvimento da vida. 
356 “Ora, essa reprodução e essa evolução são a vida propriamente dita. Uma e outra manifestam um 
ímpeto interior, a dupla necessidade de crescer em número e em riqueza por multiplicação no espaço e 
complicação no tempo” (BERGSON, 2009, pg. 20). Se as sociedades de insetos alcançam o primeiro 
objetivo melhor do que as humanas, só as sociedades humanas podem alcançar o segundo dos 
objetivos: “As sociedades de formigas e de abelhas são admiravelmente disciplinadas e unidas, mas 
estão presas numa rotina imutável” (BERGSON, 2009, pg. 25). Ao invés de complicação no tempo, “os 
atos desse[s] ser[es] vivo[s] tendem a imitar a si mesmos e reiniciarem-se automaticamente: 
automatismo e repetição dominando em todo lugar exceto no homem.” (BERGSON, 2009, pg. 24) 
357

 “La vie morale elle meme est affaire d’invention: elle est beaucoup plus que conaissance du bien ou 
soumission au devoir: il y a enelle creation et recréation de sentiments; l’éthique presuppose, comme la 
poétique, des inspirés.” (GOUHIER, 1961, pg. 112) 
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mesmo as intenções práticas
358

, reverberando no mundo espiritual e cultural, que 

também cresce, em quantidade e também ao modo da semente, qualitativamente, por 

acúmulo e insuflamento transmutador. Do fato de haver a vida social, que “armazena e 

conserva os esforços [da humanidade] como a fala armazena o pensamento” 

(BERGSON, 1979, pg. 232), o homem é capaz de levar adiante, geração após geração, o 

progresso contínuo, não estando fadado a recomeçar sempre e de novo do zero, e 

através dele a criação prossegue, libertando-se ao máximo da materialidade e da 

repetição, no sentido da criação no mundo cultural. A vida trabalha como se buscasse 

criar a consciência, capaz de prolongar em um mundo moral livremente criado o 

impulso criador que anima o universo; como se o espírito se esforçasse por dobrar a 

matéria para dela, do quase imóvel, tirar a mobilidade; do quase imutável, retirar a 

mudança. Os demais animais, mesmo as plantas, não seriam mais do que tentativas 

prévias e fracassadas do espírito, como que rascunhos e croquis desenhados a lápis e 

logo descartados das grandes pinturas que os pintores criam. 

A esse respeito é oportuno rememorar a diferença entre o processo de 

organização da vida, próprio do elã em sua relação com a matéria, e o trabalho 

fabricador que a inteligência produz com a matéria. Entre um e outro há a diferença 

infinita que existe entre a produção de um problema e a descoberta de um problema em 

filosofia, por exemplo. Encontrar o problema em filosofia, como diria Bergson na 

segunda introdução de O pensamento e o movente, equivale a não produzir nada de 

novo. 

Seria o mesmo que dizer que toda verdade já é virtualmente conhecida, que o 

seu modelo está depositado nos arquivos públicos da cidade e que a filosofia é 

um jogo de quebra-cabeça no qual se trata de reconstituir, com peças que a 

sociedade nos fornece, o desenho que não nos quer mostrar. (...) Mas pôr o 

problema não é simplesmente descobrir, é inventar. A descoberta versa sobre 

aquilo que já existe (...). A invenção confere ser àquilo que não era. 

(BERGSON, 2006, pg. 54) 

O ato criativo do filósofo, assim, se assemelharia - na contramão do que prevaleceu na 

história a filosofia - ao ato criador da vida, que insere no mundo a novidade, quando se 

relaciona com a matéria, e os verdadeiros problemas são antes criados do que 

descobertos. O intelecto humano fabricador, pelo contrário, não possui o mesmo caráter 

genético, e antes procede por análise do que por síntese. Suas produções são como o 

                                                           
358

 “Out ils et machines, oeuvres de l’art et du bon vouloir, rien, sans doute, ne peut être conçu ni 
executé sans l’intelligence; maiscelle-ci n’estré element intelligente qu’au service d’une inspiration qui 
est à la fois nature et grâce.” (GOUHIER, 1961, pg. 113) 
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jogo de quebra-cabeças: só pode operar modificações com o já existente, sobretudo 

modificando sua posição no espaço. Operando com o já feito, não pode gerar o novo. O 

ato criador da vida assemelha-se ao do artista que introduz algo de novo no mundo da 

arte, enquanto o mimeógrafo ou o instrumento da reprodução não pode produzir 

nenhuma obra nova. Esse processo criador no artista é análogo ao ato organizador 

próprio da criação, o que torna o ato criador na arte correlativo ao ato criador da vida, 

gerador de formas e espécies tão novas quanto os melhores desenhos dos melhores 

artistas. Em um caso como no outro, os elementos se organizam qualitativamente, como 

que pela ação magnética de uma força encantadora e aglutinadora
359

. As músicas 

populares que produzem só pequenas variações sobre um mesmo tema geral, sempre 

são percebidas mais ou menos como iguais às outras de um mesmo gênero. A imensa 

distância entre a arte criativa e a pasteurizada, entre a criação artística e a 

reprodutibilidade técnica da mesma criação - tema tão profícuo nas discussões da 

filosofia da arte -, foi muito belamente descrita no famoso conto de Machado de Assis 

intitulado Um homem célebre. Nele, vemos o compositor de músicas populares que se 

torturava pela consciência que tinha da superfluidade do seu trabalho, reprovando-se a 

si mesmo pela falta de criatividade verídica. Sabia que sua obra fora feito para 

desaparecer em uma semana, sendo engolida pela próxima variação musical que pouco 

se lhe distinguiria da anterior, enquanto as grandes produções do espírito que se 

amparam na novidade absoluta jamais perdem a sua aura de novidade inigualável e 

resistem à passagem do tempo. O comentário seguinte de Jankélevitch, em seu livro 

Henri Bergson, resume bem esta diferença: 

Instinto, intuição e intelecção vão na mesma direção da vida. São centrífugos, 

como o nisus formativus, ou seja, o trabalho de organização. E mesmo se são 

inspirados por uma totalidade dinâmica ou fundacional, são realmente criativos 

porque inexoravelmente passam do possível à ação. Na direção oposta, 

encontramos intelecto fabricador, percepção ambígua, memória constituída, 

que ao invés de permanecerem contemporâneas com a vida, retardam seu 

                                                           
359 “Ora, na criação artística, por exemplo, parece que os materiais da obra, palavras e imagens para o 
poeta, formas e cores para o pintor, ritmos e acordes para o músico, vêm arranjar-se espontaneamente 
sob a idéia que devem exprimir, atraídos, de certa forma, pelo charme de uma idealidade superior. 
Acaso não é um movimento análogo, acaso não é também um estado de fascinação que devemos 
atribuir aos elementos materiais quando estes se organizam em seres vivos?” (BERGSON, 2006, pg. 281). 
Não antecipamos nessa “força organizadora” que é de mesma natureza que a persuasão, conforme a 
sequência do argumento de Bergson, o “chamado do herói”, o “encantamento” característico do 
misticismo, o “carisma político” através do qual se organiza todo grande movimento de ideias e de 
pessoas? Esse vínculo de fascinação, este encantamento através do qual os elementos dissociados se 
organizam para produzir o novo, não é também de mesma natureza daquele liame que mantém coesos 
os grupamentos sociais, preocupados em reproduzir-se a si mesmos (como uma música popular ou uma 
cópia fria de um desenho original são ainda capazes de produzir algum entusiasmo)? 
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movimento por infiltrar em seus níveis símbolos prontos. (...) O espaço não é 

nada; mas a tendência anti-vital que anda junto desse nada é certamente alguma 

coisa. (...) a matéria representa tudo que vai ao revés do sentido da vida, tudo o 

que reverte uma ordem naturalmente irreversível, tudo o que resiste ao esforço 

da consciência. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 143-4, tradução livre360) 

Tal concepção segundo “a qual a matéria representa tudo o que vai ao revés do 

sentido da vida” é radicalmente, nova e difere do antropoceno clássico, que nos 

apresentava a imagem que um mundo inteiro à disposição do ser humano na qualidade 

de recurso, estabelecendo uma equivalência entre a matéria (e os seres vivos não 

humanos, que apareceriam como meros meios para as finalidades do homem). O único 

fim em si mesmo concebido então, que não poderia ser utilizado como meio, seria o 

próprio ser humano - ao menos teoricamente. Os seres vivos deixam de ser matéria 

prima não para figurar em uma posição honrosa de artigo de museu, fonte privilegiada 

que guarda a história da criação sucessiva até atingir a forma do homem.  

Para Bergson, a vida avança em feixe, abrindo múltiplas e diferenciadas 

vertentes evolutivas. Não há, para ele (como há para o evolucionismo clássico) um só 

caminho evolutivo, uma só avenida pela qual tenha caminhado a evolução, linearmente, 

a partir de um ancestral comum. Para Bergson o erro capital remete a Aristóteles, como 

lemos no capítulo segundo de A evolução criadora, e consiste em “(...) ver na vida 

vegetativa, na vida instintiva e na vida racional três graus sucessivos de uma mesma 

tendência que se desenvolve, quando se trata de três direções divergentes de uma 

atividade que se cindiu ao crescer.” (BERGSON, 1979, pg. 124). A imagem bergsonista 

da granada, à qual tivemos já a oportunidade de fazer referência, pretende substituir 

aquela clássica que povoa a imaginação do senso comum na qual, em uma espécie de 

fila indiana, nos são apresentados, alinhados como em uma “linha do tempo”, os 

espécimes da evolução em sua suposta ordem cronológica de evolução. Em uma ponta 

haveria um organismo vegetal simples e, na outra, o animal, havendo entre eles todas as 

formas intermediárias possíveis que funcionam como causa das posteriores. As formas 

de vida aquática, que nos parecem participar ao mesmo tempo do mundo vegetal e do 

                                                           
360 “Instinct, intuition, intellection go in the same direction as life. Like the nisus formativus, that is to 
say, the labor of organization, they are centrifugal. And even if they are inspired by a dynamic, or 
seminal, totality, they are really innovative because they unrelentingly go from the possible to action. In 
the opposite direction, we find the fabricatory intellect, ambiguous perception, constituted memory 
that, instead of remaining contemporary with life, delay its movement by transporting their ready-made 
symbols onto other levels. (...) Space is nothing; but the anti-vital tendency that arrives at this nothing is 
truly something. (…) matter represents everything that goes against the course of life, everything that 
reverses a naturally irreversible order, everything that resists the effort of consciousness.” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 143-4) 
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animal, cristalizam esta crença, ainda. Um organismo como este, pensa-se, deve ter 

migrado para a terra e dado origem a todos os animais terrestres e voadores, 

exclusivamente por força das relações travadas com as dificuldades do meio que 

encontraram. Cada organismo desses, porém, é um documento pré-histórico que marca 

o limite de um esforço vital que atingiu um “beco sem saída”, não conseguindo o 

impulso vital avançar em sua pretensão de produzir a liberdade através deles, que 

acabam por cair na repetição e no adormecimento. Eles podem ser categorizados 

segundo a capacidade que tem de produzir o próprio alimento ou não: aqueles que o 

produzem, como mostra Bergson, não encontram motivo para desenvolverem a 

mobilidade que caracteriza o animal. Se a mobilidade é condição de liberdade, a vida 

que assim se determina não permitirá ao elã de vida atingir a sua finalidade: trata-se da 

linha evolutiva do torpor vegetal
361

, que se dissocia. Por meio dessa dissociação que 

aparece, retrospectivamente, como uma especialização do trabalho, os animais podem 

atingir a mobilidade, liberados da tarefa de produzir o próprio alimento, podem 

encontrá-lo armazenado no vegetal. Do lado dos animais, como vimos, alguns se 

movem por instinto, outros de maneira inteligente: nessas duas outras linhas evolutivas, 

que produziram tantas outras formas, o impulso vital reencontra a liberdade só na linha 

da inteligência, que alcança o paroxismo do seu desenvolvimento no ser humano. 

“Torpor vegetativo, instinto e inteligência, eis pois, finalmente, os elementos que 

coincidiam no impulso vital comum às plantas e aos animais, e que, no curso de um 

desenvolvimento em que manifestaram nas mais diversas formas (...) dissociaram-se” 

(BERGSON, 1979, pg. 124). Por participarem deste mesmo impulso de vida, os animais 

não humanos podem ainda surpreender e recobrar-se do adormecimento, abandonando 

por um momento a repetição na qual se cristalizaram e recolocar, em ato, a evolução da 

espécie inteira, da mesma forma com que podem decair ao torpor e à imobilidade 

características do mundo vegetal. O homem, pelo contrário, detém as esperanças de não 

adormecimento mais caras da Natureza, e a cada criação moral que reverberará sobre as 

antigas gerações como condicionante e sobre as novas como determinante, é como se 

ele mesmo criasse novas espécies. 

Do nosso ponto de vista, a vida aparece globalmente como uma onda imensa 

que se propaga a partir de um centro e que, na quase totalidade da sua 

                                                           
361 “Se o vegetal renunciou à consciência ao se envolver numa membrana de celulose [que impedia seu 
movimento], o animal que se enclausurou numa cidadela ou numa armadura condena-se a uma 
sonolência. Nesse torpor é que vivem ainda hoje os equinodermos e mesmo os moluscos.” (BERGSON, 
1979, pg. 121) 
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circunferência, detém-se e se converte em oscilação no mesmo lugar: num só 

ponto o obstáculo foi forçado e a impulsão passou livremente. Essa liberdade é 

que assinala a força humana. Por toda parte menos no homem, a consciência 

viu-se acuada a um impasse; só com o homem ela prosseguiu o seu caminho. O 

homem continua, pois, infinitamente o movimento vital (BERGSON, 1979, pg. 

233)  

Há que pontuar, entretanto, que essa passagem da inteligência à intuição, no 

homem, não se dá sem um esforço violento
362

. O homem é “(...) o único que pode pular 

por cima de sua inteligência e percorrer, no pensamento, todos os níveis da realidade 

que o ultrapassam” (LAPOUJADE, 2013, pg. 95), através da capacidade intuitiva e seu 

correlato de simpatia
363

. Mas esse salto através do qual a humanidade se liberta dos 

círculos
364

 a que a inteligência pura a condenaria são penosos e difíceis de se efetuar, 

ocorrendo mais por exceção que por regra, ao acaso (como ocorre com a aparição dos 

grandes artistas), por inspiração (como veremos adiante, do desafio lançado pelos 

místicos) ou pelo concurso de “experiências limite”
365

. Vocacionados que somos para o 

apego à vida, minúscula e individual (“primeiro viver!”), o apego à Vida, maiúscula, e a 

consagração aos movimentos puros que compõem a existência ao nível mais profundo, 

entram na conta da transgressão da inteligência e de seus instintos auxiliares, 

notadamente a fabulação e a obrigação, que serão objetos do próximo capítulo
366

. A 

intuição marca a superação, por alguns membros da humanidade, da sua condição 

propriamente humana, através da qual há uma dilatação da inteligência pelas franjas 

intuitivas que carrega
367

. Não se trata, contudo, de um aumento quantitativo da 

                                                           
362 “The insertion of freedom into necessity, besides, demands a violent effort that strikingly manifests 
the resistance of matter. While pure perception and pure recollection are ‘limits’, intuition is a fact: a 
rare fact, but a fact nonetheless.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 149) 
363

 CF LAPOUJADE, 2013, cap. 2. 
364 “(...) a experiência humana é prisioneira de círculos, todos os incontáveis círculos que a inteligência 
impõe ao pensamento fazendo com que a espécie humana fique girando sobre si mesma. (...) Pensar, 
para Bergson, é sempre pular para fora de um círculo onde se fechou a experiência humana.” 
(LAPOUJADE, 2013, pg. 95) 
365 “São todas as experiências limite que nos fazem saltar para fora do comum da experiência humana: o 
deja vu, a alegria de dar à luz, a visão panorâmica dos moribundos, a revolta do ato livre, a ‘percepção 
pura’, experiências que Bergson lembra o quanto são raras e fugidias.” (LAPOUJADE, 2013, pg. 97) 
366 “Por suas representações, a inteligência tem, de fato, ‘o poder de desacelerar no homem o 
movimento da vida’; ou melhor, ela desfaz as suas ligações com a vida. (...) como o homem pode vencer 
essa doença se ela própria o constitui como espécie?” (LAPOUJADE, 2013, pg. 74) 
367 “Ainsi, par laraison, l’animal raisonnable dépasee lês autres animaux: mais cette raison est la 
condition d’um autre dépassement par Le que lils’éléveau-dessus de l’animal raisonnable. Par eil 
dépassement ne se réalise que dans lês individus, et ceci par cette grâce naturelle d’invention qui lês 
transforme em personnes.” (GOUHIER, 1961, pg. 113) 
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inteligência
368

 ou da atenção (o que resultaria em uma inteligência mais apurada, mas 

ainda assim inteligência). Trata-se de um salto, uma transmutação da atenção e da 

inteligência, uma inversão de seu sentido original.  

Para realmente entender essa operação, teríamos que inverter de cima a baixo a 

ordem favorita de nosso intelecto mecanicista. Então veríamos que a única 

realidade positiva e verdadeiramente primeira é o próprio esforço da vida para 

enobrecer e espiritualizar a matéria que a resiste. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 

139, tradução livre369) 

Já não estamos falando do salto de Aquiles no espaço: se não se passa de uma 

posição à outra por soma aritmética de pontos sucessivos, tampouco passaremos de um 

plano de existência a outro pelo acúmulo organizativo interno passivo que caracteriza a 

passagem do tempo. “Não se trata mais de um aumento extensivo, nem de um 

crescimento qualitativo, mas de um salto intensivo que se confunde com um movimento 

de conversão” (LAPOUJADE, 2013, pg. 85). Essa conversão produz-se com os grandes 

abalos capazes de rearranjar ou reorganizar “as relações habituais entre o consciente e o 

inconsciente” (BERGSON apud LAPOUJADE, 2013, pg. 87), produzindo um novo tipo 

de equilíbrio sobre os escombros do antigo
370

: assim seriam as experiências psicóticas, 

“êxtases, alucinações, encantamentos (...) [através das quais] Passamos do eu intelectual 

e social para o „eu da profundidade‟.” (LAPOUJADE, 2013, pg. 86 e 87). Diria 

Bergson, na segunda introdução de O pensamento e o movente, indicando a dificuldade 

intuitiva: 

Nossa ação exerce-se sobre a matéria (...) a natureza não nos pede mais do que 

uma espiadela no interior de nós mesmos: percebemos realmente, então, o 

espírito, mas o espírito preparando-se para moldar a matéria, adaptando-se a 

ela antecipadamente, conferindo-se um não sei quê de espacial, de geométrico, 

de intelectual. Um conhecimento do espírito, naquilo que este tem de 

propriamente espiritual, antes nos afastaria do objetivo [natural de agir sobre a 

matéria]. (LAPOUJADE, 2013, pg. 44) 

Não parece lícito concluir, então, que a capacidade intuitiva no homem encontra 

uma condição de prosperidade no ócio, no tempo livre do trabalho, e que a humanidade 

                                                           
368“According to The Two Sources of Morality and Religion, the intellect turns against the life it had been 
destined to serve. Freedom expires in the choice that nonetheless manifests it.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, 
pg. 145) 
369 “To really understand this operation, we would need to invert from top to bottom the favorite order 
of our mechanicist intellect. We would then see that the only positive and truly primary reality is the 
very effort of life to ennoble and spiritualize the matter that resists it.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 139)  
370 “O imperativo não mais emana nem do presente nem da sua reflexão no futuro; emana do passado, 
do mais profundo passado, de um passado imemorial do qual vimos que ele constitui uma espécie de 
memória do futuro. (...) É a totalidade do passado que, a maneira de uma vocatio, passa para a ação, em 
função das suas próprias exigências e não mais de exigências materiais, pessoais e sociais.” (LAPOUJADE, 
2013, pg. 88) 
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se arvora sobre o acúmulo de conhecimento científico e a consequente ampliação da 

produtividade, conquistada à duras penas? Arvora-se sobre o uso da inteligência em si 

mesma levada à perfeição, para libertar-se dos imperativos da matéria e do trabalho 

produtivo, abrindo espaço para a mudança da direção do olhar humano, não mais 

voltado para o presente e o futuro imediato, mas para o passado em geral? Assim 

entende-se as passagens finais de As duas fontes da moral e da religião, em que 

Bergson nos diz ser necessário o desenvolvimento de uma única tendência por vez, 

exclusivamente, para só depois de muito bem desenvolvida a primeira, material e 

fabricadora, retomar a outra, espiritual
371

, e desenvolve-la também igualmente ao 

paroxismo, sempre uma por vez, sempre em concentração de esforços, e partindo de 

onde parou a outra, cada qual retira benefícios deste desenvolvimento
372

. Seja como for, 

                                                           
371 Há que diferenciar ainda a intuição verdadeira, a intuição espiritual, da simpatia, intuição aplicada 
sobre as manifestações do espírito em seus diversos níveis. “[Para a intuição] it suffices to place oneself 
from the outset on the level of the object studied. But symbolic knowledge will never resign itself to this 
because its aversion against life condemns it to scrambling all the levels and to turning its back on the 
movement of intuition. There is only one unequally dense reality that can become, on all levels, the 
object of a veridical intuition-provided that the rhythm of the subject coincide with the rhythm of the 
object, provided that we renounce the symbols that erase natural and necessary distinctions. And yet it 
would be a mistake to believe that all these intuitions have equal dignity. The only one that can 
vanquish death, the only one that allows life to blossom is the intuition of the pure mind. This intuition 
would no longer be insinuating, it would be triumphant. It looks down on the pitiful ingenuity of an 
intuition that spends all its skill on being welcomed by matter. It no longer has to laboriously measure 
out its own content to coincide with diversely equivocal and unequally impure realities. It leaves us one-
on- one with complete reality. This reality we are now surprised to find in ourselves.” (JANKÉLÉVITCH, 
2015, pg. 149) 
372 O que essa temática do duplo frenesi (Cf. BERGSON, 1978, pg. 244-7) não teria a ensinar aos 
contemporâneos? Lembramos aqui o pequeno texto escrito por Bergson no contexto da guerra 
(BERGSON, 2005), em que a França liderava o esforço conjunto dos aliados europeus contra a 
Alemanha, e desse papel de liderança e reunião de diferentes nações em um mesmo esforço, 
depreendia uma espécie de destino manifesto da França em preencher de espírito o corpo fenomenal e 
inchado do industrialismo alemão (temática que aparece também em As duas fontes nos mesmos 
termos, Cf. BERGSON, 1978, pg. 256-7). Seguindo a mesma imagem do espírito grandioso o bastante 
para que seja capaz de controlar o corpo industrial e submetê-lo aos desígnios da Vida, e a temática da 
influência geopolítica dos países uns sobre os outros que se abre neste texto, parece ficar claro que um 
país como o Brasil, absolutamente desindustrializado, ainda que venha a cumprir os grandes desígnios 
espirituais que um pensador como José Vasconcelos tenha reservado para uma sociedade miscigenada 
como esta no teatro da humanidade, por maior que venha a se tornar o espírito nacional, por mais 
expandido, aberto e generoso possa vir a ser, uma vez que queira intervir na situação geopolítica para 
conduzir os demais países à união e à abertura (como a França de Bergson fizera em sua época, tendo 
presidido não só a fundação das Nações Unidas como o esforço conjunto de guerra), sem um corpo 
industrial potente como agora não o temos, a capacidade de influir sobre os destinos da humanidade e 
produzir mudanças é reduzida a muito pouco. Um país hiperindustrializado como a China, pelo 
contrário, é capaz de utilizar as potências da técnica absolutamente dominada em favor da humanidade 
(Cf. BERGSON, 1978, pg. 242). Especulemos se a filiação de Bergson a uma nação territorializada e 
constituída segundo bases administrativas modernas, como a França, ao invés da nação imaginada de 
Israel que seduzia muitos judeus, naquele tempo ainda não constituída, não nos aponta para isso: só 
uma nação organizada e potente é capaz de modificar para melhor a vida dos nacionais e da 
humanidade mundial, se algum dia vier a sonhar com isso, generosamente? O impasse histórico é grave, 
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a capacidade intuitiva, latente, produz-se excepcionalmente e requer esforço. Diria 

Jankélévitch em seu livro Henri Bergson: 

(…) a matéria “provoca esforço”. Não só ela representa, a cada instante, a 

resistência contra a qual a vida se afirma; ela é originalmente o trampolim de 

cujo salto o elã vital projetou, através de ramificações no caminho da evolução. 

(...) um elã pressupõe um sólido ponto de apoio, um trampolim que fornece à 

vida um impulso inicial, da mesma forma com que uma explosão pressupõe um 

obstáculo contra o qual as forças expansivas se revoltam. (...) É provável que 

se não houvesse matéria, ainda existiria vida, mas não haveria elã vital. (...) É 

porque a matéria resiste à nossa liberdade que a nossa mente tem uma vocação 

nesse mundo. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 142, tradução livre373) 

Esse esforço só é possível à humanidade, e desde então há uma porta de acesso 

aos objetos da metafísica, em especial ao “Primeiro Motor”
374

 do universo (embora 

jamais concebido por ele como imóvel).  

                                                                                                                                                                            
uma vez que há entraves de toda ordem a impedir que países pobres e subdesenvolvidos venham a se 
industrializar, e a própria China, única no grupo dos pobres que rompeu o cerco e se desenvolve 
fenomenalmente, sofre pressões externas de toda ordem, sobretudo ambientais (!), dado que 
desenvolver-se é uma atividade altamente poluente, ainda. Levar ao paroxismo, portanto, a tendência à 
industrialização, se for concebido como tarefa de cada um dos países isoladamente, coloca em risco o 
próprio futuro da vida no planeta colapsado. Por outro lado, não se pode esperar com otimismo a 
partilha dos segredos técnicos dominados pelos países que já alcançaram este paroxismo do 
desenvolvimento da técnica (Cf. BERGSON, 1978, pg. 238). Aos países subdesenvolvidos se reserva o 
ascetismo na pobreza e a expansão da pura alma sem corpo, para usar uma imagem que Bergson 
mobiliza em um de seus textos sobre a guerra, ou não falará Bergson de um ascetismo e uma expansão 
de alma mais elevados, na plenipotência do desenvolvimento técnico (Cf. BERGSON, 1978, pg. 194-5), 
capazes de libertar os homens todos das mazelas da natureza - como as pandemias e a escassez de bens 
úteis, a que Bergson identifica como motivação da guerra (BERGSON, 1978, pg. 236 e 240)? É verdade 
que na sequência depreendemos que ainda que houvesse abundância para todas as sociedades, o 
instinto de guerra não acabaria. Seria interessante ainda perscrutar, nas ideias de Bergson sobre o 
nacionalismo, que extensões se teriam produzido se ele presenciasse a globalização no atual passo, com 
o fenômeno das migrações permanentes. Mas também a formação de nações novas, sobretudo no 
continente americano, nas quais a coesão social é truncada e a adesão ao grupo nacional é diversa 
daquela que se observou na Europa durante as guerras mundiais - e nas quais inclusive um contingente 
grande de cidadãos abastados, versados para o turismo internacional e os ciclos de compras de 
mercadorias importadas, detém repulsa pela própria nação, suas tradições e as pessoas que a 
compõem. 
373 “(…) matter ‘provokes effort.’ Not only does it represent at every moment the resistance against 
which life has to affirm itself; it is originarily the trampoline whose spring has projected the vital élan 
onto the increasingly ramified paths of evolution. (...) an élan presupposes a solid fulcrum, a trampoline 
that furnishes life with the initial impulse, the way an explosion presupposes an obstacle against which 
expansive forces revolt. (...) It is likely that if there were no matter, there would still be life, but not the 
vital élan. (...) Because matter resists our freedom, the mind henceforth has a vocation in this world” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 142) 
374“(...) é somente na linha do Homem que o impulso vital ‘passa’ com sucesso; nesse sentido, o homem 
é certamente ‘a razão de ser da totalidade do desenvolvimento’. Dir-se-ia que no homem, e somente no 
homem, o atual torna-se adequado ao virtual. Dir-se-ia que o homem é capaz de reencontrar todos os 
níveis, todos os graus de distensão e de contração que coexistem no Todo virtual, como se ele fosse 
capaz de todos os frenesis e fizesse acontecer nele tudo o que, alhures, só pode encarnar-se em 
espécies diversas. (...) E as durações que lhe são inferiores ou superiores são ainda interiores a ele. 
Portanto, o homem cria uma diferenciação que vale para o Todo e só ele traça uma direção aberta, 
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3.1. Intuição e comunidade radical de todos os entes 

A filosofia de Platão julgava a mudança, a passagem, a transformação como um 

decréscimo de substância real do imutável, ele sim considerado substancial, de que tudo 

é imitação ou degradação. Não cogitou um crescimento por dentro, onde tudo se 

conserva na Memória do Mundo, como em Bergson. O Ser, para ele, suporte de todo 

ente, só poderia ser imóvel e imutável, dado que cada ente percebido perece no tempo e 

transfigura-se até o irreconhecimento, atributos que não poderiam ser estendidos ao que 

é perfeito e imperecível. O Ser permanente apareceria como suporte desse ente instável 

e, logicamente, só poderia situar-se fora do espaço e do tempo, esses marcos da 

realidade vivente em que captamos meros entes perecíveis que mudam e se degradam 

com o passar dos dias. Não encontrando nada que fosse imune ao tempo no mundo 

físico, era forçoso que fosse anexar à ideia geral o atributo da eternidade, uma vez que a 

ideia geral de “árvore”, por exemplo, persistiria ainda que todas as árvores da Grécia 

fossem cortadas para engrossar a frota de navios de Atenas. Sua metafísica seria 

aparentada à de Zenão, pai da metafísica
375

. Mas Bergson vai encontrar ressonâncias do 

pensamento platônico mesmo em Kant
376

, remetendo-o a um erro original. 

Acompanhemos suas palavras, na primeira introdução de O pensamento e o movente:  

(...) como [quase todos os filósofos] acreditaram que a inteligência operava no 

tempo, concluíram a partir daí que ultrapassar a inteligência consistia em sair 

do tempo. Não viram que o tempo intelectualizado é espaço, que a inteligência 

                                                                                                                                                                            
capaz de exprimir um todo aberto. Ao passo que as outras direções [da criação] se fecham e volteiam 
em torno de si próprias, ao passo que um "plano" distinto da natureza corresponde a cada uma dessas 
direções, o homem, ao contrário, é capaz de baralhar os planos, de ultrapassar seu próprio plano como 
sua própria condição, para exprimir, enfim, a Natureza naturante.” (DELEUZE, 1999, pg. 86-7) 
375 “A metafísica data do dia em que Zenão de Eléia assinalou as contradições inerentes ao movimento e 
à mudança tal como a inteligência se os representa. Em superar, em contornar por um trabalho 
intelectual cada vez mais sutil essas dificuldades levantadas pela representação intelectual do 
movimento e da mudança foi gasto a maior parte da energia dos filósofos antigos e modernos. Foi assim 
que a metafísica foi levada a procurar a realidade das coisas acima do tempo, para além daquilo que se 
move e muda, fora, por conseguinte, daquilo que nossos sentidos e nossa consciência percebem (...) 
pretendia ultrapassar a experiência; na verdade, não fazia mais que substituir a experiência movente e 
plena, suscetível de um aprofundamento crescente e, portanto, prenhe de revelações, por um extrato 
fixado, ressequido, esvaziado, de um sistema de ideias gerais abstratas tiradas dessa mesma 
experiência, ou antes, de suas camadas mais superficiais. Seria o mesmo que dissertar sobre o 
envoltório do qual se libertará a borboleta, e pretender que a borboleta volante, cambiante, viva, 
encontra sua razão de ser e seu remate na imutabilidade da película.” (BERGSON, 2006, pg. 10 e 11) 
376 “Kant havia estabelecido, dizia-se, que nosso pensamento se exerce sobre uma matéria espalhada 
antecipadamente no Espaço e no Tempo e desse modo preparada especialmente para o homem: a 
‘coisa em si’ escapa-nos; seria preciso, para atingi-la, uma faculdade intuitiva que não possuímos.” 
(BERGSON, 2006, pg. 24) 
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trabalha sobre o fantasma da duração, e não sobre a própria duração, que a 

eliminação do tempo é o ato habitual, normal, banal de nosso entendimento, 

que a relatividade de nosso conhecimento do espírito provém precisamente 

disso e que, desde então, para passar da intelecção à visão, do relativo ao 

absoluto, não há que sair do tempo (já saímos dele); cabe, pelo contrário, 

reinserir-se na duração e recuperar a realidade na mobilidade que é a sua 

essência. (BERGSON, 2006, pg. 28) 

Resulta do bergsonismo, que a capacidade intuitiva que Kant julgou impossível 

nos é facultada, e que a coisa em si deve ser buscada na imanência: não havendo um 

“fora” do tempo e nem um “antes” do tempo, é no interior do tempo que se desdobra a 

existência, como uma substância primeira
377

. Rompe-se, finalmente, a distância entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento. Daríamos razão a Heráclito, portanto, proferindo 

com Bergson que, ontologicamente, tudo muda sem cessar, como se o universo inteiro 

fosse um só organismo que se desenvolve e evolui, de tal forma que a mudança ela 

mesma aparece como Ser
378

, e não mais atributo dos entes tomados em particular. E 

daríamos também razão a Parmênides
379

, proferindo que, ao nível fenomenológico, da 

experiência regular da espécie humana, toda essa mudança ininterrupta que consiste no 

próprio estofo da realidade é experimentada como permanência, e a ilusão só se mantém 

firme porque uma parte da realidade, a matéria organizada e as demais espécies (e até 

algumas civilizações e traços de cultura, como veremos), de fato não duram mudando 

exatamente como nós, participando de regularidades que, de resto, imperam ao nível 

superficial e social de nossas vidas também. 

Assim, trate-se de dentro ou de fora, de nós ou das coisas, a realidade é a 

própria mobilidade. É o que eu exprimia dizendo que há mudança, mas não há 

coisas que mudam. (...) Se a mudança é real e mesmo constitutiva da realidade, 

precisamos encarar o passado de forma inteiramente diferente do que fomos 

acostumados a fazê-lo pela filosofia e pela linguagem. Inclinamo-nos a nos 

representar nosso passado como inexistente. Para eles e para nós, apenas o 

presente existe por si mesmo: se algo sobrevive do passado, só pode ser por um 

socorro que o presente lhe presta (...) pela intervenção de uma certa função 

particular que se chama memória e cujo papel seria o de conservar 

excepcionalmente tais ou tais partes do passado armazenando-as numa espécie 

de caixa. (BERGSON, 2006, pg. 173-4) 

                                                           
377 “Pelo contrário, resultava de nossa análise que pelo menos uma parte, nossa pessoa, pode ser 
recuperada em sua pureza natural (...). Nossa pessoa nos aparece tal como ela é ‘em si’, assim que nos 
libertamos de hábitos que foram contraídos para nossa maior comodidade. Mas o mesmo não valeria 
para outras realidades, talvez mesmo para todas?” (BERGSON, 2006, pg. 24) 
378“*A mudança+ é indivisível, ela é mesmo substancial. Se nossa inteligência se obstina em julgá-la 
inconsistente, em acrescentar-lhe não sei que suporte, é porque a substitui por uma série de estados 
justapostos; mas essa multiplicidade é artificial; artificial também a unidade que nela restabelecemos. 
Aqui, há apenas um ímpeto ininterrupto de mudança - de uma mudança sempre aderente a si mesma 
numa duração que se alonga sem fim.” (BERGSON, 2006, pg. 10) 
379

“O que é real, é tal ou tal fato determinado efetuando-se em tal ou tal ponto do espaço e do tempo, é 
algo singular, é mudança. Pelo contrário, a maior parte de nossas afirmações são gerais e implicam uma 
certa estabilidade de seu objeto” (BERGSON,, 2006, pg. 251). 
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Não vamos retomar a descrição já feita do funcionamento da memória no 

capítulo anterior. Basta notar, uma vez mais, a semelhança desta forma de pensar o 

funcionamento da memória (enquanto arquivo) com a já referida forma própria de 

Zenão de pensar o movimento, trocando a mobilidade pela posição imóvel da trajetória. 

Aqui também pretende-se justapor, como em um rolo de filme, instantes a instantes, que 

seriam cada qual armazenados em uma região do cérebro - conforme os materialistas. 

Por decomposição o absurdo da tese se desvela: podemos levar a divisão ao infinito, de 

modo que não caberiam tantas imagens no cérebro assim como não cabem tantos rolos 

de infinitos volumes nos arquivos. E ainda, a perda de um só instantâneo dessa suposta 

série nos faria lembrar de toda a cena clara e explicitamente, exceto essas lacunas, o que 

não ocorre concretamente na experiência de lembrar: toda lembrança é fugidia e algo 

amalgamada, de contornos dúbios. Mesmo com o rolo de filme, o número de 

instantâneos é tão só suficiente para dar a sensação de continuidade entre cada um deles 

e produzir um movimento compreensível, e sabemos que quanto maior for a resolução 

da imagem do vídeo, modernamente, mais instantes estarão comprimidos e melhor se 

transmite a sensação do movimento. Mas “com semelhantes instantes, vocês nunca 

fariam o tempo, como tampouco comporiam uma linha com pontos matemáticos” 

(BERGSON, 2006, pg. 174): somos nós que operamos a síntese mental dos espaços que 

separam um instantâneo do outro seguinte, de modo que a memória que se queria 

explicar pela pulverização de instantes justapostos a instantes está já presente e opera na 

ligação e síntese dos instantes, não importa quão pequenos sejam, compondo a sua 

unidade e continuidade que não estavam contidas neles, portanto, mas, pelo contrário, 

os continha. Forçoso é que o passado seja um só com o presente e o futuro, abrindo-se a 

todo instante, e que existam os três em ato, no Tempo que a tudo atravessa e que vive 

quase como um organismo. Bergson no capítulo quinto de O pensamento e o movente, 

intitulado A percepção da mudança, nos diria: 

O passado pode conservar-se a si mesmo, automaticamente. (...) A conservação 

do passado no presente não é nada além da indivisibilidade da mudança. (...) 

Basta ter-se convencido de uma vez por todas de que a realidade é mudança, de 

que a mudança é indivisível e de que, numa mudança indivisível, o passado se 

consubstancia com o presente. (...) Todas as dificuldades levantadas em torno 

desses pontos - dificuldades que pouco a pouco fizeram a substância recuar até 

o domínio do incognoscível - provinham do fato de que fechamos os olhos à 

indivisibilidade da mudança. (...) Esforcemo-nos, pelo contrário, para perceber 

a mudança tal qual ela é, em sua indivisibilidade natural: veremos que ela é a 

própria substância das coisas, e nem o movimento nos aparece mais sob a 

forma evanescente que o torna inapreensível pelo pensamento, nem a 

substância com a imutabilidade que a tornava inacessível à nossa experiência. 

(BERGSON, 2006, pg. 179-180) 
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O exemplo do torrão de açúcar a dissolver na água
380

 é utilizado em A evolução 

criadora para ilustrar a existência do tempo real no âmbito do todo da realidade, 

fazendo-o sair da personalidade individual do ser vivo, onde parecia encerrado no 

Ensaio, continuando o esforço de Matéria e memória, e localizando-o mesmo na 

matéria. O que ocorre é que a realidade é feita de seres vivos e de matéria bruta 

inorganizada e sem vida (mas não sem movimento), um em relação perpétua com o 

outro, e essa relação do consciente e durável com aquilo que parece não durar é o todo 

indiviso da realidade, devendo cada pólo ser levado em conta a um só tempo. Falar em 

pólos, entretanto, é já uma definição geométrica que auxilia a nossa compreensão, mera 

ferramenta heurística. Há uma duração imanente ao universo inteiro, inclusive à 

matéria, como aludimos já anteriormente, sendo o mundo uma mistura contínua e 

indivisível de matéria e memória
381

. Devemos reintegrar os esquemas que delimitamos 

ao todo do universo para vermos que também possuem uma existência análoga à 

nossa
382

. 

O universo dura. Quanto mais aprofundamos a natureza do tempo, mais 

compreendemos que a duração significa invenção, criação de forma, 

elaboração contínua do absolutamente novo. Os sistemas delimitados pela 

ciência só duram porque estão indissoluvelmente ligados ao restante do 

universo. (BERGSON, 1979, pg. 21). 

O Ser assim entendido não se presta à definição que nos acostumamos a tomar 

como imagem da verdade, sendo ela a representação ou afirmação descritiva que 

proferimos e cremos correspondente a uma realidade que constatamos. Sendo a 

realidade movente e instável, ela “flui; nós fluímos com ela; e chamamos verdadeira 

toda afirmação que, ao nos dirigir através da realidade movente, nos dá domínio sobre 

                                                           
380

 “Se eu quiser tomar um copo d’água com açúcar, é inútil que o queira imediatamente, pois forçoso é 
esperar que o açúcar se dissolva. Esse fato trivial é pleno de ensinamentos. Porque o tempo que se me 
impõe esperar não mais é esse tempo matemático que se aplicasse à história toda do mundo material, 
mesmo que ela fosse exposta de uma só vez no espaço. Ele coincide com a minha impaciência, isto é, 
com certa porção de minha própria duração, que não é extensível nem redutível à vontade. Não mais se 
trata do pensado, mas do vivido. Já não é uma relação, mas o absoluto. Que mais dizer a não ser que o 
copo d’água, o açúcar, e o processo de dissolução do açúcar são sem dúvida abstrações, e que o todo no 
qual foram recortados por meus sentidos e meu entendimento progride talvez à maneira de uma 
consciência?” (BERGSON, 1979, pg. 20). 
381“A matéria tem uma tendência a constituir sistemas isoláveis, tratáveis do ponto de vista geométrico. 
É inclusive por essa tendência que a definiremos. Mas não passa de tendência. A matéria jamais vai ao 
extremo, e o isolamento jamais é completo. Se a ciência vai até o extremo e isola completamente é pela 
comodidade do estudo.” (BERGSON, 1979, pg. 20) 
382 Análoga, uma vez que ainda assim distinguimos dois movimentos do real, um de “subida” e outro de 
“descida”, como diz Bergson em A evolução criadora (Cf. BERGSON, 1979, pg. 21). 



192 
 

ela e nos coloca em melhores condições para agir” (BERGSON, 2006, pg. 252). Tal é a 

definição de verdade que encontramos no pragmatismo de William James: 

As outras doutrinas fazem da verdade algo anterior ao ato bem determinado do 

homem que a formula pela primeira vez. Este foi o primeiro a vê-la, dizemos, 

mas ela o esperava, como a América esperava Cristóvão Colombo. Algo a 

escondia de todos os olhares e, por assim dizer, a cobria: ele a descobriu. 

Inteiramente diferente é a concepção de William James. Ele não nega que a 

realidade seja independente, em grande parte pelo menos, daquilo que dizemos 

ou pensamos a seu respeito; mas a verdade, que só pode prender-se àquilo que 

afirmamos da realidade, parece-lhe ter sido criada por nossa afirmação. 

Inventamos a verdade para utilizar a realidade, como criamos dispositivos 

mecânicos para utilizar as forças da natureza. (BERGSON, 2006, pg. 253) 

Se houver uma Verdade mais próxima à imagem da correspondência, ela será 

dada em uma intuição que nunca findaremos de descrever, como nunca terminaríamos 

de tomar instantâneos de um movimento qualquer, por mais simples que seja. Findamos 

a descrição, entretanto, sempre ali onde nosso interesse prático ou nossa atenção 

especial nos exige. A partir do momento em que cristalizamos definições suficientes de 

realidades, o raciocínio tende a operar dedutivamente com tais descrições e generalizá-

las. Este mecanismo levar-nos-á mais longe, é verdade, no domínio da matéria bruta, 

que é uma quase-imobilidade. Mas o vivente lhe escapará pelos dedos, como os peixes 

menores nadam sem dificuldade por entre os buracos das redes de pesca que os queria 

capturar. “Não se segue daí que a verdade seja arbitrária. Uma invenção mecânica só 

vale por sua utilidade prática. Do mesmo modo, uma afirmação, para ser verdadeira, 

deve aumentar nosso comando sobre as coisas” (BERGSON, 2006, pg. 2253). Será 

simplesmente falsa a composição que, distante de qualquer dobra efetiva da 

realidade
383

, não aumenta nossa perícia e controle sobre ela. As verdades matemáticas, 

por assim dizer, não copiam “algo que foi ou que é: anuncia[m] o que será, ou antes, 

prepara[m] nossa ação sobre aquilo que será. A filosofia tem uma tendência natural a 

querer que a verdade olhe para trás: em James ela olha para frente” (BERGSON, 2006, 

pg. 253). Tais verdades provisórias são muito mais instrumentos de previsão do que de 

descrição da realidade.  

                                                           
383 “(...) a imprecisão é normalmente a inclusão de uma coisa num gênero excessivamente vasto, coisas 
e gêneros correspondendo, aliás, a palavras que preexistiam. Mas se começamos por afastar os 
conceitos já prontos, se nos brindamos com uma visão direta do real, se subdividimos então essa 
realidade levando em conta suas articulações, os conceitos novos que de um modo ou de outro teremos 
que formar para nos exprimir serão desta vez talhados na exata medida do objeto: a imprecisão só 
poderá nascer de sua extensão a outros objetos que eles abarcam igualmente em sua generalidade, mas 
que deverão ser estudados neles mesmos, fora desses conceitos, quando se quiser conhecê-los por sua 
vez.” (BERGSON, 2006, pg. 25) 
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É incontestável que o conhecimento investe numa direção bem definida quando 

dispõe seu objeto tendo a medida em vista, e que caminha numa direção 

diferente, até mesmo inversa da outra, quando se desprende de quaisquer 

segundas intenções de relação e de comparação para simpatizar com a 

realidade. Mostramos que o primeiro método convinha ao estudo da matéria e 

o segundo ao do espírito, que, por outro lado, há sobreposição recíproca dos 

dois objetos um ao outro e que os dois métodos devem prestar-se um auxílio 

mútuo. (BERGSON, 2006, pg. 183) 

Para a ciência moral tais indicações são importantes, uma vez que operam uma 

revolução copernicana no modo clássico de conceber o Direito Natural, modo tomado 

de empréstimo da imagética das ciências naturais com suas pretensas descobertas de leis 

eternas e imutáveis da natureza. Na ética depreendida do bergsonismo uma espécie de 

valor moral também começará por ser intuição do Ser, cristalizando-se logo que é 

traduzido em palavras e definições, em leis e costumes. Muito em breve tais definições 

prestar-se-ão a deduções e teremos imobilizado os resultados de um campo que, ao 

contrário da física, tem por objeto de conhecimento o espírito, movente. Esta ética 

peculiar também anuncia o que será, mas não a modo de previsão, como nas ciências 

naturais, e sim a modo de indicação: sugerem um dever ser aos homens e apelam pelo 

engajamento das vontades e pelo esforço coletivo em construir tal realidade da qual 

fornecem a imagem diretora, farol em alto mar. Tanto em ética quanto em física, a 

ciência procede a busca da realização de interesses humanos: no caso das ciências 

naturais, interesses mais imediatamente práticos e utilitários; no caso da ética, interesses 

mais profundos podem entrar em cena, embora tal campo seja, como a vida concreta, 

indepurável dos interesses práticos; assim como a ciência natural também o é em 

relação aos interesses profundos, não sendo raro que as grandes criações na ciência são 

impulsionadas por um sentimento profundo dirigido mais à humanidade inteira e à 

fundação do novo do que ao imediatismo da resolução de problemas de utilidade e 

produtividade. No bojo dessa recuperação dos temas da metafísica clássica, tornada 

possível pela virada da imanência em metafísica operada pelo filósofo, se estenderão 

novas possibilidades para a filosofia moral, que se via às voltas com o dogmatismo dos 

direitos naturais, de um lado, e o relativismo do materialismo histórico, de outro. É 

certo que havia entre eles uma tentativa empirista de conformar, calcada em uma noção 

de natureza humana alcançada a partir da observação parcial da realidade natural 

(parcial porque considera apenas a natureza naturada), uma teoria moral naturalista, na 



194 
 

qual o interesse próprio figura como conceito chave
384

. Mas não adiantamos demais tais 

assuntos que serão discutidos na última parte deste trabalho com mais esmero. 

 A filosofia de Bergson é um esforço por reinserir o homem na natureza para 

entendê-la concreta e globalmente - o que significará, por conseguinte, poder 

compreendê-lo a partir de então, tendo em vista a posição que ocupa nesse concerto da 

natureza. Sem essa inserção, estudando o homem, o campo cultural, e a natureza 

separadamente - como é quase regra entre os modernos - não podemos entendê-la, a 

Natureza (ao menos não enquanto natura naturans). Perdemos o seu sentido de Criação 

permanente e constante; o seu sentido de continuidade e de progresso. Há uma perda 

ética, inclusive, e o objeto de nosso próximo capítulo será demonstrá-lo. Do que foi dito 

apreende-se duas coisas: de um lado, o otimismo do filósofo perante a vocação da 

humanidade para a criação e o progresso; de outro, a materialidade que espreita esse 

mesmo progresso e impõe obstáculos - talvez intransponíveis de fato. O homem 

representa o sucesso do projeto da Natureza, porém, trata-se de um sucesso truncado e 

que traz em si mesmo a semente do fracasso: o otimismo do terceiro livro dará lugar ao 

pessimismo do quarto livro de Bergson, pessimismo esse que já se anuncia sub-

repticiamente nas dificuldades que a matéria e seus correlatos impõem ao espírito
385

. É 

que o salto intuitivo é difícil e o instinto arrasta o homem para o fechamento, que se 

manifesta como hábito, como fabulação (DELEUZE, 1999, pg. 76), mas também como 

individualismo e egoísmo - como vamos mostrar na sequência. Do resultado dessa 

investigação Bergson retirará o quadro no qual vemos cingido o humano entre a matéria 

e a imobilidade que ela suscita e o espírito com sua mobilidade perene, e nosso autor 

poderá construir a partir dele, em seu último livro, uma Teoria social da qual 

passaremos agora a nos ocupar.  

 

 

                                                           
384 No próximo capítulo elegeremos sobretudo a primeira parte de O Leviatã de Hobbes para 
explorarmos os aspectos aqui enunciados. 
385 “The body in general is thus an impediment as much as it is an instrument (…). Bodies, we may add, 
far from being the cause or even the simple translation of the spiritual, on the contrary represent 
everything the soul has had to vanquish to live alongside a matter that seems to do violence to it and in 
which it believes itself to be boxed in. The soul cannot be without a body and yet it is not made for the 
body either: everything tells us that. It protests, rightly or wrongly, its incomparable dignity and its 
sublime vocation.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 138-9) 
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CAPÍTULO IV - O FECHAMENTO MORAL E A MORAL MECANICISTA 

Memória, imaginação, concepção e percepção, 

generalização, por fim, não estão aí “por nada, pelo 

prazer”. Parece realmente, a acreditar em certos 

teóricos, que o espírito tenha caído do céu com uma 

subdivisão em funções psicológicas das quais 

precisamos apenas constatar a existência: por essas 

funções serem tais, seriam utilizadas de tal modo. 

Acreditamos, pelo contrário, que é porque são úteis, 

porque são necessárias à vida que elas são o que são: 

às exigências fundamentais da vida cabe referir-se 

para explicar sua presença (...). Acaso se dirá que as 

exigências da vida são análogas nos homens, nos 

animais e mesmo nas plantas, que nosso método 

arrisca portanto negligenciar aquilo que há de 

propriamente humano no homem? Sem dúvida 

alguma: uma vez recortada e distribuída a vida 

psicológica, nem tudo está pronto; falta seguir o 

crescimento e mesmo a transfiguração de cada 

faculdade no homem. (BERGSON, 2006, pg. 34) 

 

1 - A sociedade, a moral social e o seu fundamento 

 Já no primeiro parágrafo de As duas fontes da moral e da religião, Bergson 

enuncia sua adesão a uma ideia consagrada pelo empirismo inglês desde Hobbes e que 

se perpetuaria na Ética e na Filosofia Política como pedra angular, a saber, de que o 

homem por natureza é estruturado por um mecanismo deontológico que lhe convoca à 

busca pelo prazer e à fuga da dor, lhe determinando todas as ações. Assim, Bergson 

declara: “Que não teria sido nossa infância se nos deixassem às soltas! Teríamos 

vagueado de prazeres em prazeres” (BERGSON, 1978, pg. 7). De prazer em prazer, 

tendo o prazer como única medida e regra condutora de ação, seríamos conduzidos à 

imagem do tirano, e seríamos obrigados a constatar com Hobbes, nas palavras famosas 

de seu O leviatã, que “(...) durante o tempo em que os homens vivem sem um poder 

comum capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, eles se encontram naquela 

condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os 

homens” (HOBBES, 2003, pg. 109).  

 O homem como lobo do homem
386

, portanto, ameaça a imagem da humanidade 

como ápice da criação, e o Estado, com suas instituições - dentre as quais o aparelho de 

                                                           
386

 Ou, na contemporânea frase de Russell: “Nosso equipamento instintivo consiste de duas partes - 
uma que tende a beneficiar nossa própria vida e a de nossos descendentes, e outra que tende a 
atrapalhar a vida dos supostos rivais” (RUSSELL, 1955, pg. 19). Para o filósofo, como para Platão, os 
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justiça e a moral que ele veicula e mantém - e a autoridade do pai que diz não à criança 

e castra o seu desejo, se impõe como condição de viabilidade da espécie, essencialmente 

social. Desde então, “(...) eis que surgia um obstáculo [ao livre curso das vontades], 

nem visível nem tangível: uma interdição. Por que obedecemos?” (BERGSON, 1978, 

pg. 7). Com essa pergunta, porém, Bergson indicava, já na abertura de sua derradeira 

obra, o caminho através do qual se afastaria do empirismo inglês para sugerir as vias 

para a fundação de uma filosofia moral e política radicalmente nova. 

 Pretendemos mostrar neste item, de modo sucinto, como em Hobbes aparece a 

resposta a essa questão basilar de toda a ética, que diz respeito ao fundamento da 

obrigação moral, para contrastá-la com o pensamento bergsonista. Para o pensador 

inglês (como, de resto, para a escola que lhe seguiu
387

), deve-se procurar na razão este 

fundamento moral da obediência, sendo que o exercício livre da racionalidade nos 

levaria, necessariamente, à consideração da utilidade em obedecer ao imperativo 

moral
388

. Pela mediação da consideração do interesse próprio, o filósofo inglês utiliza o 

                                                                                                                                                                            
instintos de hostilidade e interesse próprio podem ser colocados sob o controle da razão que, como 
para Hobbes, esclareceria a cada qual que o melhor meio de garanti-los é o respeito aos interesses 
alheios. Faz, assim, a pregação do “egoísmo esclarecido”: “Quanto menos racional for o homem, com 
maior frequência deixará de perceber que o que prejudica os outros também lhe faz mal. (...) Pregar 
uma moralidade altruística me parece um tanto inútil, porque só falará aos que já tem desejos 
altruísticos. Mas pregar racionalidade é um tanto diferente, porque ela nos ajuda, de modo geral, a 
satisfazer nossos próprios desejos, quaisquer que sejam. O homem é racional na proporção em que sua 
inteligência orienta e controla os seus desejos” (RUSSELL, 1955, pg. 42-3). Crucial para isso é que não 
haja escassez de objetos de desejo, o que pode só muito parcialmente ser sanado pelo progresso da 
técnica, para um número sempre limitado destes objetos. De todo modo, o domínio das condições 
produtivas e da tecnologia, com o saber que implicam, é desigual no mundo, e não parece provável que 
sem coesão nacional e esforço de guerra um país ascenda ao nível das maiores potências mundiais, que 
não querem concorrência. As experiências históricas de rápido crescimento econômico e 
desenvolvimento nacionais apontam para esses elementos internos e “irrazoáveis” de coesão do grupo 
nacional. “As ideias de Locke e do liberalismo do século dezenove eram comerciais, não industriais: a 
filosofia apropriada ao industrialismo é bem diferente da dos aventureiros e mercadores marítimos. O 
industrialismo é sintético; forma grandes unidades econômicas, torna a sociedade mais orgânica, e exige 
a supressão dos impulsos individualistas” (RUSSELL, 1955, pg. 169). Sobre isso é interessante notar, 
ainda, a chamada “economia de guerra”, e as facilidades administrativas (do trabalho conjunto de 
cidadãos) que uma nação encontra em tempos de guerra: “A facilidade de administração [pública] 
durante a guerra foi devida ao fato do povo se submeter a muita coisa com o fito de ganhar a guerra, 
enquanto que em tempo de paz a legislação não consegue lançar mão de apelo tão forte.” (RUSSELL, 
1955, pg. 105-6) 
387 Assim Jeremy Bentham, discípulo e amigo de Adam Smith, definia o seu utilitarismo: “(...) sistema, 
cujo objetivo consiste em construir o edifício da felicidade através da razão e da lei” (BENTHAM, 1984, 
pg. 3). O vigor destas ideias é tão grande que um proeminente pensador da filosofia moral 
contemporânea, que opera com o que há de mais avançado na área, a saber, a defesa dos direitos dos 
animais, se declara abertamente um utilitarista - falamos de Peter Singer. 
388

 Ideia rigorosamente simétrica encontramos nos Escritos políticos de Hume: “Todo homem tem 
consciência da necessidade de justiça para conservar a paz e a ordem, assim como todo homem tem 
consciência da necessidade da paz e da ordem para a conservação da sociedade. Mas, não obstante esta 



197 
 

próprio mecanismo deontológico, aparentemente o originador de toda transgressão 

moral
389

, para fundamentar a moralidade verdadeira (concebida por ele como possível 

apenas em sociedade), ao que Bergson se pronuncia contrário, logo na sequência do seu 

mesmo derradeiro texto que acompanhamos. É que no fundo do fenômeno da 

obediência não há, para ele, unicamente cálculo de interesses. Embora enfatizando, 

próximo a Hobbes, o papel do hábito
390

 no adestramento moral do indivíduo livre, e o 

lugar social de onde o hábito retira sua força - vinculando-o à vida social na composição 

da moral social
391

 -, a moral real é concebida por Bergson como não relativa à 

sociedade
392

. Como veremos, ela se ancora no mais profundo da natureza, e não 

simplesmente na razão ou na inteligência, essa parte criada do todo criador. Inclusive os 

hábitos não se explicam com mera repetição. Onde, portanto, para Hobbes, há somente 

consideração racional de interesses (ainda que esses interesses variem conforme o 

                                                                                                                                                                            
forte e evidente necessidade - tal a fragilidade e perversidade de nossa natureza! -, não é possível 
obrigar os homens a seguir de maneira fiel e constante a senda da justiça. Podem ocorrer certas 
circunstâncias extraordinárias, em que alguém considere seus interesses mais favorecidos pela fraude 
ou pela pilhagem do que prejudicados pela ofensa feita à união social por essa sua injustiça. Mas muito 
mais frequente é os homens serem distraídos de seus principais interesses, mais importantes mas mais 
longínquos, pela sedução de tentações presentes, embora muitas vezes totalmente insignificantes” 
(HUME, 1996, pg. 193). A lei e o aparelho repressivo da justiça estatais servem, pois, para “(...) obrigar 
os homens, mesmo contra sua vontade, a respeitar seus próprios interesses reais e permanentes” 
(HUME, 1996, pg. 194). 
389 Assim o é, pelo menos, para Bergson. Lembramos uma vez mais que a inteligência define a espécie 
humana para Bergson, como vimos, e a icônica passagem das formigas tornadas inteligentes, que 
aparece em As duas fontes, somam-se à passagem já referida da criança deixada às soltas para reforçar 
o argumento. 
390 “A questão *da fundamentação da obrigação moral+ nos importava pouco *quando crianças+; 
havíamos adquirido o hábito de acatar nossos pais e mestres. Entretanto, percebíamos bem que se nos 
proibiam é porque eram nossos pais, porque eram nossos mestres. Portanto, a nosso ver, sua 
autoridade decorria menos deles mesmos que de sua situação em relação a nós. Eles ocupavam certo 
lugar; desse lugar é que emanava o mandamento, com uma força de penetração que não possuiria se 
tivesse vindo de outra parte. (...) Não tínhamos nítida consciência disso, mas por trás de nossos pais e 
mestres adivinhávamos algo de imenso, ou antes, de infinito, que caía sobre nós com todo o seu peso 
por intermédio deles. Mais tarde diríamos tratar-se do peso da sociedade.” (BERGSON, 1978, pg. 7, 
grifos nossos) 
391 Esta primeira proposição poderia nos conduzir ao relativismo moral adequado ao materialismo 
histórico. Contudo, veremos como, adiante, a mesma proposição se enriquece, uma vez que ao lado 
desta moral propriamente social, Bergson encontrará uma outra, extrassocial e transhistórica (embora 
intratemporal), como veremos em nosso último capítulo. É através dela que a esperança da humanidade 
como ápice da criação é retomada. 
392 “Os desejos e outras paixões do homem não são em si mesmos um pecado. Tampouco o são as ações 
que derivam dessas paixões, até o momento em que se tome conhecimento de uma lei que as proíba, o 
que será impossível até o momento em que sejam feitas as leis, e nenhuma lei pode ser feita antes de se 
ter concordado quanto à pessoa que deverá fazê-Ia. (...) Desta guerra de todos os homens contra todos 
os homens também isto é consequência: que nada pode ser injusto. As noções de certo e de errado, de 
justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum não há lei, e onde não há lei não 
há injustiça.” (HOBBES, 2003, pg. 110-111) 
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hábito adquirido pela repetição), para Bergson há forças naturais, infra e supra 

intelectuais, agindo. Em suas palavras, 

(...) para que a sociedade exista, é preciso que o indivíduo contribua com um 

conjunto de disposições inatas; portanto, a sociedade não se explica por si 

mesma; deve-se, por conseguinte, procurar por baixo das aquisições sociais, 

chegar à vida da qual as sociedades humanas, como de resto a espécie humana, 

são apenas manifestações. (...) Tudo fica obscuro, se nos ativermos a simples 

manifestações, quer as chamemos todas juntas de sociais ou as consideremos 

mais particularmente, no homem social, a inteligência. (...) toda moral, pressão 

ou aspiração, é de essência biológica. (BERGSON, 1978, pg. 82-3) 

Para Bergson, portanto, a primeira forma de moralidade, considerada no capítulo 

primeiro de As duas fontes da moral e da religião, aparece como um instrumento social 

através do qual a sociedade humana pode emular um organismo natural, no qual cada 

célula está ligada às demais por laços de necessidade
393

. Analogamente, cada 

individualidade livre, em sociedade, vincula-se às demais por intermédio do hábito, que 

aparecerá para nosso filósofo como contrapeso necessário à inteligência, capaz de 

combater o seu impulso desagregador (ou a sua pulsão de morte, se quisermos
394

). 

Poderíamos quase reformar a máxima hobbesiana da seguinte maneira, com Bergson: “o 

homem é o lobo do homem, se a inteligência for deixada solta pela natureza que a 

criou”. Com base no raciocínio de fundo inverso a moralidade clássica
395

, liberal, se 

                                                           
393 “(...) uma coisa é o organismo submetido a leis necessárias. e outra a sociedade constituída por 
vontades livres. Mas a partir do momento em que estão organizadas, essas vontades imitam um 
organismo; e nesse organismo mais ou menos artificial o hábito desempenha o mesmo papel que a 
necessidade nas obras da natureza. Dessa primeira perspectiva, a vida social nos aparece como um 
sistema de hábitos mais ou menos fortemente enraizados que correspondem às exigências da 
comunidade. Alguns deles são hábitos de mandar; os demais, em maioria, são hábitos de obedecer, e 
obedecemos ou à pessoa que manda em vista de uma delegação social, ou à própria sociedade, da qual 
emana certa ordem impessoal confusamente percebida ou sentida. Cada um desses hábitos de 
obedecer exerce certa pressão sobre nossa vontade. Podemos nos esquivar dessa pressão, mas somos 
então arrastados a ela, levados de novo a ela, como o pêndulo afastado da vertical. Certa ordem foi 
perturbada, e tinha de ser restabelecida. Em suma, sentimo-nos obrigados, como acontece com todo 
hábito.” (BERGSON, 1978, pg. 8); “Os membros da comunidade entrosam-se como as células de um 
organismo. O hábito, servido pela inteligência e pela imaginação, introduz entre eles uma disciplina que 
imita de longe a unidade de um organismo de células anastomosadas, pela solidariedade que ele 
estabelece entre as individualidades distintas.” (BERGSON, 1978, pg. 11) 
394“But what is most tragic is that the deadly tendency lives at the heart of vitality itself. In order to 
affirm itself, life, in a singular derision, needs the matter that kills it. In life, there is a rift that emerges 
and is resolved in the continued movement of becoming. It explains both the utility and the malice of 
the spatial principle. The same irony that makes memory contradictory to itself condemns life to perish 
at the hands of life.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 145) 
395 Decerto não nos referimos diretamente à antiguidade clássica, mas aos autores que são ainda hoje 
tidos por clássicos e fundadores da filosofia moral moderna, identificados com o liberalismo clássico. 
Contudo, não podemos deixar de apontar a vinculação sugerida por Bergson mais de uma vez entre a 
antiguidade clássica e o pensamento moderno. Também em moral, o paradigma liberal remete à 
Sócrates que, segundo Bergson, “(...) da própria virtude faz uma ciência; ele identifica a prática do bem 
com o conhecimento que se tem dele; prepara assim a doutrina que absorverá a vida moral no exercício 



199 
 

erige. Recusando qualquer recurso à criação natural para legitimar as suas proposições a 

respeito da moralidade, construiu suas máximas, ainda muito corriqueiras, através da 

observação exteriorizada. Ao reduzir a moralidade, contudo, a uma função do interesse 

próprio, reconhecido como elemento fundamental perseguido pelos homens; ao 

associar-se a uma metafísica
396

 em geral materialista que diz da natureza humana e do 

lugar do homem no todo da criação sem levar em conta o ponto de vista genético desta 

criação; ao conferir, enfim, à razão a capacidade de conduzir a ação, inclusive a de tipo 

moral, esta corrente moral do liberalismo inglês é vítima da mesma ilusão intelectualista 

que vínhamos denunciando, enredando-se em mecanicismo. 

 Vimos nos capítulos precedentes a crítica à negatividade da inteligência pura e 

ao conhecimento que busca apreender o seu objeto através da representação, no 

bergsonismo, de modo que para Bergson os caminhos de fundamentação da moralidade 

forçosamente devem ser outros. Façamos uma breve síntese do paradigma empirista em 

moral, portanto, para contrastá-lo ao bergsonismo. Cabe notar, contudo, que o mesmo 

diagnóstico de base persiste em ambas as vias: o homem apresenta em si mesmo uma 

potência desagregadora que ameaça a sua própria existência enquanto espécie, sendo 

necessário que uma moral interponha freios a essas tendências reificantes da alteridade. 

A maior parte da moralidade, Bergson o concederá, é a da cidadela, da vantagem 

pessoal e do cárcere. A devemos à inteligência, à sociedade e as suas instituições. A 

divergência estará na forma de conceber a criação e a necessidade destas instituições 

sociais, e na capacidade de conceber uma moral outra que nos remeta para além destes 

referenciais de fechamento (em nós mesmos, e nos interesses do nosso grupamento). 

 Em sua mais famosa obra, Hobbes adota o Estado como objeto de estudo, e 

dedica a primeira parte de sua pesquisa à discussão sobre a natureza humana, uma vez 

que “(...) a sua matéria e o seu artífice [do Estado], (...) são, ambos, o homem.” 

(HOBBES, 2003, pg. 12). Para que se possa entender a forma de organização humana e 

                                                                                                                                                                            
racional do pensamento. Jamais a razão terá sido colocada mais alto” (BERGSON, 1978, pg. 50-1). 
Naturalmente, o Sócrates mobilizado pela modernidade é um Sócrates depurado de metafísica e de 
lirismo, o que lhe retira o seu caráter dinâmico, que Bergson retomará na enunciação de sua “moral 
aberta”, que veremos adiante. 
396 Metafísica estéril, diria Bergson em As duas fontes: “Tais eram as ideias que havíamos encerrado na 
imagem do ‘impulso vital’. Desprezando-as, como se fez não poucas vezes, encontramo-nos 
naturalmente diante de um conceito vazio, como o puro ‘querer viver’, e diante de uma metafísica 
estéril.Tomando-as em consideração, tem-se uma ideia carregada de matéria, empiricamente obtida, 
capaz de orientar a pesquisa, que resumirá por alto o que sabemos do processo vital e que assinalará 
também o que dele ignoramos.” (BERGSON, 1978, pg. 96) 
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o exercício do poder político que dela deriva, há que se começar por entender a natureza 

humana, também para este pensador. Nesta parte de seu trabalho encontramos aquilo 

que mais interessa à nossa pesquisa, uma vez que, para além da compreensão de que a 

antropologia filosófica que se adotar ensejará uma filosofia moral e uma filosofia 

política aderentes, encontramos nessas páginas a enunciação de um paradigma durável, 

que expressa o movimento histórico renascentista, identificado como o esteio do 

cientificismo moderno, desdobrando-se séculos adentro na modernidade industrial dos 

Estados nacionais, no caudal em que estamos. Uma de suas consequências é a tentativa 

de abordar os fenômenos humanos e sociais a partir do modelo bem sucedido nas 

ciências da natureza. Do capítulo I ao V de seu Leviatã, portanto, Hobbes apresentará as 

linhas gerais de uma psicologia e uma epistemologia, enunciando o funcionamento da 

percepção, da linguagem e do entendimento. Para ele, e acorde ao pensamento de 

Bergson, a operação perceptiva impõe um mundo exterior, que ocasiona sensações em 

nós através da atuação física dos objetos sobre nossos sentidos. Esses movimentos 

reverberam interiormente
397

, originando as memórias e os seus correlatos, como a 

imaginação. As palavras designam, principalmente, objetos desse tipo e relações entre 

objetos, sendo o entendimento a justa correlação entre o signo e o significado, 

verificado empiricamente. O grande cuidado metodológico a tomar, portanto, seria o de 

submeter a linguagem ao rigor das ciências matemáticas, começando por ajustar a sua 

definição e separar os significantes sem significado de todo discurso. Hobbes condenará 

as metáforas, desta feita, como inadequadas para a reta expressão
398

, já anunciando a 

complicação do esquema que se desdobra nos capítulos VI e VII, uma vez que Hobbes 

introduz na equação da representação tudo o que diz respeito ao “mundo interior” do 

homem, alertando para os perigos do relativo da subjetividade, em contraste com a 

objetividade do mundo exterior. As palavras aparecerão agora como denominadores de 

                                                           
397 “No que se refere aos pensamentos do homem, considerá-los-ei primeiro isoladamente, e depois em 
cadeia, ou dependentes uns dos outros. Isoladamente, cada um deles é uma representação ou 
aparência de alguma qualidade, ou outro acidente de um corpo exterior a nós, o que comumente se 
chama um objeto. Esse objeto atua nos olhos, nos ouvidos, e em outras partes do corpo do homem, e 
pela forma diversa como atua produz aparências diversas.” (HOBBES, 2003, pg. 15) 
398 “Portanto, ao raciocinar, o homem tem de tomar cautela com as palavras, que, além da significação 
daquilo que imaginamos da sua natureza, também possuem uma significação da natureza, disposição e 
interesse do locutor. Assim são os nomes de virtudes e vícios, pois um homem chama sabedoria àquilo 
que outro homem chama temor, crueldade o que para outro é justiça, prodigalidade o que para outro é 
magnanimidade, gravidade o que para outro é estupidez etc. E portanto tais nomes nunca podem ser 
verdadeiras bases de algum raciocínio. Como também não o podem ser as metáforas, e os tropos do 
discurso, mas estes são menos perigosos, pois ostentam a sua inconstância, ao passo que os outros não 
o fazem.” (HOBBES, 2003, pg. 38) 
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preferências individuais. Essas preferências são volições ou paixões que podem ser 

agrupadas em dois tipos gerais, a saber, movimentos de desejo e de aversão. Nesse 

ponto da argumentação Hobbes reduz o amor ao desejo de um objeto qualquer
399

. As 

reflexões de Hobbes sobre a parte inata dos desejos também reverberarão nas 

psicologias posteriores, sendo explicitado com as palavras seguintes o famoso esquema 

da deontologia pelo autor: 

Dos apetites e aversões, alguns nascem com o homem, como o apetite pela 

comida, o apetite de excreção e exoneração (...) e alguns outros apetites, porém 

não muitos. Os restantes, que são apetites de coisas específicas, derivam da 

experiência e comprovação dos seus efeitos sobre si mesmos ou sobre os outros 

homens. Porque das coisas que inteiramente desconhecemos, ou em cuja 

existência não acreditamos, não podemos ter outro desejo que não o de provar 

e testar. Mas temos aversão, não apenas por coisas que sabemos terem-nos 

causado dano, mas também por aquelas que não sabemos se podem ou não 

causar-nos dano. (HOBBES, 2003, pg. 48) 

Completa o esquema deontológico o conceito de “igual consideração de interesses”, que 

seria melhor explicitado em Bentham. Ensina a deontologia, do ponto de vista utilitário, 

que consideramos os interesses alheios, e não devemos ser indiferentes a eles, 

unicamente porque é útil para nós fazê-lo
400

. E toda indiferença para com os interesses 

alheios não passaria de um erro de cálculo, de uma incapacidade de auferir 

racionalmente os próprios interesses, para o pensador inglês e sua escola. A moral é 

entendida como cálculo de interesses próprios, e a razão é chamada a ser a sua principal 

operadora. Vemos reverberar este pensamento, contemporaneamente, na defesa que 

Russel fará do “egoísmo esclarecido”, por exemplo, reivindicando Bentham e a 

deontologia para propor a racionalização da filosofia moral, por demais carregada de 

exigências religiosas e irracionais, segundo o pensador inglês.  

 Se o desprezo ou a indiferença se produzem, segundo Hobbes, quando o coração 

já está tomado de uma paixão mais forte
401

 - digamos, por exemplo, a paixão pelo 

                                                           
399 “o desejo e o amor são a mesma coisa, salvo que por desejo sempre queremos dizer a ausência do 
objeto *desejado+, e por amor, mais comumente a presença desse objeto” (HOBBES, 2003, pg. 47-48). 
Desejo, bem entendido, é função de seu objeto, e a materialidade deste se mostra sobressalente de 
modo que se trata aqui daquilo que Bergson denominou afecção, uma forma de sensação: “(...) a 
sensação tem como causa imediata uma excitação física” (BERGSON, 2014, pg. 50). 
400 Distante é a interpretação kantiana do mesmo conceito, para quem ele estaria mais conforme à 
máxima de cristo do “trate aos outros como trataria a si mesmo”, sendo que a máxima se impõe 
também pela exigência da razão, mas a razão não conduziria sempre à utilidade, visto que mobiliza 
exigências inerentes de universalização e não contradição, por exemplo, que são rebeldes ao interesse.  
401 “Das coisas que não desejamos nem odiamos dizemos que as desprezamos, pois o DESPREZO não é 
outra coisa senão uma imobilidade ou contumácia do coração, ao resistir à ação de certas coisas. Isso se 
deve ao coração estar já movido de maneira diferente por objetos mais potentes, ou à falta de 
experiência daquelas coisas.” (HOBBES, 2003, pg. 48) 
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interesse próprio -, como passaremos da utilidade à consideração universal de 

interesses? Será cínica, formal e pouco enérgica esta defesa mediada dos interesses 

alheios, se é que seja capaz de se tornar pública. Tomemos o ambiente escravocrata 

brasileiro do século dezoito. Um abolicionista em Minas Gerais, corajoso, vilipendia as 

leis nacionais e denuncia a imoralidade da instituição social da escravidão em praça 

pública, nas páginas dos jornais (ainda que sob pseudônimo) ou no parlamento. 

Imediatamente passa a ser perseguido pela polícia e a temer ser descoberto. Se não é 

preso, degolado e mutilado para ter seus restos mortais exibidos pelas ruas, viverá em 

fuga, agasalhado no temor perpétuo de ser pego. Acaso não declarará a justa 

consideração de interesses, com mais forte razão, que mais valia que se ficasse calado e 

aprendesse a adorar a escravidão, aproveitando que não recaía sobre sua pessoa? Claro 

está que não sobra qualquer espaço para a alteridade na moralidade assim concebida, e a 

consideração dos interesses alheios não é uma finalidade, mas um meio ou desvio 

através da qual podemos atingir o nosso próprio interesse, fim supremo e sumo bem
402

. 

Ao nosso interesse chamamos “bom” e, salvo para a parte universal (porque natural) e 

quantificável do desejar, que remete às bases de nossa constituição física, os demais 

interesses são relativos à constituição variante de cada personalidade e de cada 

sociedade: 

Dado que a constituição do corpo de um homem se encontra em constante 

modificação, é impossível que as mesmas coisas nele provoquem sempre os 

mesmos apetites e aversões, e muito menos é possível que todos os homens 

consintam no desejo de um só e mesmo objeto. (...) as palavras "bom", "mau" e 

"desprezível" são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. Não há nada 

que o seja simples e absolutamente, nem há nenhuma regra comum do bem e 

do mal que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos. Ela só pode ser 

tirada da pessoa de cada um (quando não há república) ou então (numa 

república) da pessoa que a representa. (HOBBES, 2003, pg. 48)403 

De modo similar, portanto, o valor moral que se atribui a qualquer ser humano, neste 

marco teórico, é relativo à sociedade em que se encontra, e mesmo ao tempo histórico, 

que impõe circunstâncias diferentes à mesma comunidade
404

. Bem diferente é a direção 

                                                           
402 Distante estamos dos mais ardentes pensamentos do iluminismo francês, para o qual a igualdade era 
um dever, obrigava à ação, não podendo ser considerada formalmente: era “o homem” como categoria, 
no geral, era todo o homem, portanto, que seria considerado a uma só vez como um fim em si mesmo. 
403 Adiante, lemos: “*as paixões+ são diferentes, não apenas por causa das diferenças de constituição dos 
homens, mas também por causa das diferenças de costumes e de educação entre eles.” (HOBBES, 2003, 
pg. 66) 
404 “O valor, ou a IMPORTÂNCIA de um homem, tal como o de todas as outras coisas, é o seu preço; isto 
é, tanto quanto seria dado pelo uso do seu poder. Portanto, não é absoluto, mas algo que depende da 
necessidade e julgamento de outrem. Um hábil condutor de soldados é de alto preço em tempo de 
guerra presente ou iminente, mas não o é em tempo de paz. Um juiz douto e incorruptível é de grande 
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para a qual nos aponta Bergson, na medida em que reabilitada a noção de finalidade da 

natureza. A regra de medida do valor moral, o que nos torna capazes de medir algum 

caráter, poderá já se amparar em um marco absoluto, dado pela maior ou menor 

conformidade à finalidade da natureza criadora, conforme defendemos - e voltaremos a 

este assunto adiante, no capítulo quinto. 

 Poucas passagens de O leviatã expressam melhor o caráter autorreferido dessa 

moral utilitária de que traçamos as linhas gerais quanto a seguinte:  

A tristeza perante a desgraça alheia chama-se PIEDADE, e surge ao 

imaginarmos que a mesma desgraça poderia acontecer a nós mesmos. Por isso 

é também chamada COMPAIXÃO, ou, na expressão atualmente em voga, 

SIMPATIA. Assim, quanto às calamidades provocadas por uma grande 

maldade, os melhores homens são os que sentem menos piedade; quanto à 

mesma calamidade, sentem menos piedade os que se consideram menos 

sujeitos a ela. O desprezo ou pouca preocupação com a desgraça alheia é o que 

os homens chamam CRUELDADE, que deriva da segurança da própria 

fortuna. Pois não concebo que alguém possa sentir prazer de grandes males 

sofridos por outros sem que se tenha um interesse pessoal no caso. (HOBBES, 

2003, pg. 54)405 

Adversário do livre-arbítrio, Hobbes enuncia a formulação de uma ação como resultante 

de uma deliberação ao estilo do dilema da via bifurcada, atacado por Bergson no 

Ensaio. O mecanismo deontológico, através do qual somos levados a escolher qualquer 

ação (Cf. HOBBES, 2003, pg. 55-7), é frequentemente evocado pelo autor para 

justificar a tendência maior ou menor à escolha que ele preside como único senhor. 

 Se Bergson, por sua vez, também declarará, no primeiro capítulo de As duas 

fontes, que a coesão social só é possível através da contenção da vontade individual, 

defenderá adicionalmente que essa contenção, de resto, é desejada pela própria 

natureza. O sistema de hábitos sociais em que cada um deles, isolado, confere força aos 

demais pela sua implicação mútua seria universal ao gênero humano: onde quer que 

                                                                                                                                                                            
importância em tempo de paz, mas não o é tanto em tempo de guerra. E tal como nas outras coisas, 
também no homem não é o vendedor, mas o comprador quem determina o preço. Porque mesmo que 
um homem (como a maioria faz) atribua a si mesmo o mais alto valor possível, o seu verdadeiro valor 
não será superior ao que for estimado por outros.” (HOBBES, 2003, pg. 77). Assim, Dizer de um cidadão 
do século XVIII, vivendo no Brasil, que é “bom” significa unicamente dizer que age em conformidade 
com a ideia que este tempo e lugar históricos fazem do bem - e esta ideia incluía, como sabemos, o 
tratamento cruel dos escravizados. Mobilizamos o conceito de crueldade sob a definição seguinte: a 
infração de dor ou sofrimento desnecessário a outrem. 
405 Também Bentham: “Quando a tendência do ato for má, o mais comum é que foi ditada por um 
motivo de ordem pessoal ou por um motivo de ordem dissocial. Neste caso o motivo da benevolência 
geralmente exerceu a sua influência, embora de forma ineficaz, na qualidade de motivo demovente.” 
(BENTHAM, 1984, pg. 47)  



204 
 

haja sociedade humana, haverá o assim chamado Todo da obrigação
406

, um instinto 

virtual da inteligência - o que só é possível graças à interpenetração de instinto e 

inteligência no elã vital, a que nos referimos no capítulo anterior. É preciso mostrar 

como Bergson descobre, por debaixo das morais construídas sócio-historicamente pela 

imaginação dos povos, com caracteres absolutamente diversificados, uma tendência 

natural à obrigação, comum a todos os homens e que os inclina todos à constituição de 

uma moral social, não sendo esta exclusivamente devida - como em Hobbes - a 

qualquer consideração racional de interesses próprios. Não que a inteligência não 

participe da construção desta moral social. A inteligência seria, antes, o que produziria a 

variabilidade de seus conteúdos, preenchendo de matéria diversa a mesma forma geral 

presente em toda a espécie humana, que nos faz tender naturalmente à obrigação social: 

cada sociedade particular conformará hábitos diferentes; estando obrigadas quanto à 

forma, há contingência em relação ao conteúdo que virá preencher o instinto garantidor 

da coesão social. Somos, ademais, a única espécie em que tal instinto fora necessário, 

dado que “por toda a parte (...) o interesse individual está inevitavelmente coordenado e 

subordinado ao interesse geral” (BERGSON, 1978, pg. 169), menos no homem
407

. Nas 

sociedades de insetos, por exemplo, as individualidades estão completamente 

absorvidas em seu papel na hierarquia do trabalho conjunto, tornado assim mais efetivo, 

e os laços de necessidade que as atam em seu lugar não podem ser desfeitos: o 

indivíduo está subordinado à sociedade e a sua vontade individual coincide com a 

vontade social
408

. Para a humanidade, pelo contrário, as coisas se passam diferente: 

Cada um de nós, voltando-se para si mesmo, sente-se evidentemente livre para 

exercer seu gosto, seu desejo ou sua fantasia, e para não pensar nos demais 

homens. Mal, porém, se esboça a veleidade e uma força antagônica sobrevêm, 

                                                           
406 “Consideremos duas linhas divergentes de evolução, e sociedades na extremidade de uma e de 
outra. O tipo de sociedade que parecerá o mais natural será evidentemente o tipo instintivo: o vínculo 
que une as abelhas da colméia entre si assemelha-se muito mais àquele que conserva juntas as células 
de um organismo, coordenadas e subordinadas umas és outras. Suponhamos por um momento que a 
natureza tenha pretendido, na extremidade da outra linha, obter sociedades em que fosse deixada certa 
margem 
à escolha individual: ela terá feito com que no caso a inteligência obtivesse resultados comparáveis aos 
do instinto na outra extremidade, no que respeita a sua regularidade; ela terá recorrido ao hábito. Cada 
um desses hábitos, a que se poderá chamar ‘morais’, será contingente. Mas seu conjunto, quero dizer, o 
hábito de contrair esses hábitos, sendo a própria base das sociedades e condicionando sua existência, 
terá uma força comparável à do instinto, tanto em intensidade como em regularidade. Isso 
precisamente é o que chamamos ‘o todo da obrigação’.” (BERGSON, 1978, pg. 22) 
407 “O homem não pode exercer sua faculdade de pensar sem imaginar um futuro incerto, que desperte 
seu temor e sua esperança. Ele não pode refletir no que a natureza lhe exige, na medida em que ela fez 
dele um ser social, sem dizer a si mesmo que encontraria sempre sua vantagem em negligenciar os 
outros, em preocupar-se apenas consigo mesmo.” (BERGSON, 1978, pg. 169) 
408 Cf. BERGSON, 1978, pg. 97 e 99. 
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constituída de todas as forças sociais acumuladas (...). Se a célula que compõe 

o organismo se tornasse consciente por um instante, mal teria esboçado a 

intenção de emancipar-se e seria contida pela necessidade. O indivíduo que faz 

parte da sociedade pode burlar e mesmo romper uma necessidade que imita 

aquela. (BERGSON, 1978, pg. 11-12) 

Devemos à inteligência que nos caracteriza essa debandada da obediência à castração do 

Estado paternal, desobediência que poderia colocar em risco a própria sobrevivência da 

espécie se não fosse contida
409

. A natureza opõe à potência desagregadora da 

inteligência, primeiro, o Todo da obrigação. É essa adesão misteriosa do indivíduo à 

sociedade que explica “a força que arrastará o criminoso a se denunciar” (BERGSON, 

1978, pg. 15), por exemplo. Do ponto de vista da moral deontológica, este fato da 

confissão dos crimes por iniciativa própria, bem como o fato do remorso, não deixam de 

surpreender: o crime perfeito seria em tese aquele para o qual o criminoso, tendo 

auferido as vantagens de seu crime, pode estar seguro de jamais vir a sofrer qualquer 

pena que, no cálculo final, pudesse diminuir o valor daquelas vantagens. Diremos que o 

criminoso confessa pelo medo que não foi capaz de contê-lo no ato da prática do crime 

executado com perfeição? Diremos que confessa por descuido ou ignorância? Ou 

diremos, nos aproximando de Hume, que confessa pela força do hábito, que contraria a 

razão e os seus interesses manifestos? “Se em cada oportunidade tivéssemos de evocar a 

ideia da obrigação, enunciar a fórmula, seria muito mais fatigante cumprir o dever. Mas 

basta o hábito e, no mais das vezes, basta-nos ir a esmo para dar à sociedade o que ela 

espera de nós.” (BERGSON, 1978, pg. 15). O criminoso estará habituado a seguir as 

leis da sua sociedade, e por força desse hábito, como de resto é característico com todos 

os hábitos que fundam um automatismo, ele estará pronto a trair o seu interesse próprio 

uma segunda vez
410

, ao modo de quem não sabe calcular para si próprio em que reside o 

próprio bem. 

                                                           
409 “*o+ trabalho é tanto mais eficaz quanto mais especializado, mais dividido portanto entre 
trabalhadores diversamente qualificados que se completam mutuamente. A vida social é desse modo 
imanente, como um vago ideal, ao instinto como à inteligência; esse ideal encontra a sua realização 
mais completa na colmeia ou no formigueiro, de um lado, e de outro nas sociedades humanas. Humana 
ou animal, a sociedade é uma organização; ela implica coordenação e em geral também subordinação 
de elementos uns aos outros; ela oferece pois, simplesmente vivido ou, além, representado, um 
conjunto de normas e leis. Mas, na colmeia ou no formigueiro, o indivíduo está cravado a seu emprego 
por sua estrutura, e a organização é relativamente invariável, ao passo que a comunidade humana é de 
forma variável, aberta a todo progresso. Resulta disso que, nas primeiras, cada regra é imposta pela 
natureza; ela é necessária; ao passo que nas demais uma coisa apenas é natural: a necessidade de uma 
regra.” (BERGSON, 1978, pg. 23) 
410

 Primeiro, se acatarmos a argumentação hobbesiana, o criminoso em questão traiu seu interesse 
próprio ao atentar contra a sociedade, instaurando a insegurança que a partir de então poderia esperar 
dos demais membros da mesma sociedade para consigo. Depois, traiu uma vez mais o seu interesse 
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 Teria aqui o bergsonismo se conformado à tradição empírica, liberal e utilitária 

inglesa? Só por um breve momento. Descolado de qualquer significação vital, o hábito 

assim entendido nos recoloca no quadro que Hobbes já esboçara, de um horizonte de 

morais sociais feitas de hábitos caprichosos que se constituíram pelo acaso de cada 

história nacional diversa. A própria constituição destas sociedades, do ponto de vista de 

Hobbes, é um fato contingente. O contrato social precederia à sociabilidade e lhe 

inauguraria, nesta perspectiva, ex nihilo. Sem qualquer propensão natural à 

sociabilidade, os homens se reuniriam em sociedade quase a contragosto, para assegurar 

os seus interesses próprios. Continuariam a nutrir, mesmo associados, os impulsos 

individualistas que lhe são devidos por “direito de natureza”. Para Bergson, como 

veremos, a sociabilidade é natural. Feitas estas considerações iniciais que apresentam as 

ideias fundamentais do paradigma utilitário em moral, dedicar-nos-emos agora a passar 

em revista os principais argumentos que fundamentam as proposições gerais do capítulo 

moral do bergsonismo em As duas fontes da moral e da religião, para as contrastar com 

essas ideias. O longo percurso de Bergson inicia, no livro, por mostrar o papel do hábito 

psicológico na obrigação social, passando pela sua constituição orgânica. Indo, assim, 

do hábito psicológico à obrigação social, e desta de volta à sua biologia no sentido 

largo, veremos como a metafísica positiva que viemos traçando até aqui neste trabalho é 

inteiramente mobilizada para fundar um novo entendimento do fenômeno moral. 

Acompanhemos este percurso do social ao biológico, passando pelo psicológico. 

 

1.1. O todo da obrigação como instinto virtual da inteligência 

 O criminoso do exemplo bergsonista nos revela a trama das forças naturais que 

atuam ao lado da inteligência, presidindo as ações humanas
411

. Por que há o crime? 

                                                                                                                                                                            
próprio ao aparentemente subverter o mecanismo deontológico e entregar-se por livre e espontânea 
vontade às penas da punição ao invés de aproveitar o deleite seguro que conquistara. Dir-se-á que se o 
fez foi ainda segundo a deontologia, pois buscava fugir da dor maior do arrependimento, submetendo-
se à dor menor da punição. Mas não será necessário admitir que os homens propensos a cometer os 
maiores crimes seguidamente estarão tão imunes ao arrependimento quanto estiveram no momento da 
prática do ato, sendo de se supor que, ainda que convivam com algum arrependimento, ele jamais se 
mostrou forte o suficiente para impedir um ato criminoso? Como esperar que, com a prática seguida de 
crimes, o arrependimento se reforce ao invés de abrandar-se? Não se estará substituindo um hábito, o 
de seguir e adorar as leis do país e, portanto, de arrepender-se, por outro hábito, o da criminalidade? 
411

 “(...) o contato que se estabelece pela moral e pela religião entre a vida humana e o princípio da vida 
em geral se atesta, de início, nas relações entre os homens, em sua própria experiência moral e 
religiosa.” (WORMS, 2010, pg. 293) 
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Porque, enquanto dotada de autonomia, a consciência pode recusar a pressão e a 

obrigação sociais. Mas ainda é necessário compreender como a sociedade se constituiu, 

como a pressão social nos obriga, e ainda, por que há a confissão do crime perfeito, para 

Bergson. Estas perguntas nos revelam mais profundamente o lugar natural da obrigação 

moral que estamos considerando. Segundo a interpretação empreendida por Worms de 

As duas fontes da moral e da religião,  

Desde o primeiro parágrafo do livro, Bergson passa da experiência da 

obrigação constatada como um fato universal e primitivo (...) a seu fundamento 

social, aceitando, assim como Durkheim, fazer da obrigação um traço 

distintivo do social, e reciprocamente. Mas essa obrigação social (...) é fundada 

sobre uma condição psicológica: o hábito. (WORMS, 2010, pg. 303)  

O hábito, abordado do ponto de vista do seu conteúdo psicológico e motor, se inseria já 

no campo da universalidade, remetendo à biologia humana. Vimos em nosso capítulo 

segundo, a partir dos elementos mobilizados de Matéria e memória
412

, como que o 

hábito psicológico enquanto memória motora se configura no corpo pela necessidade de 

conservação e de ação, opondo reações automáticas a determinados estímulos. Há 

mecanismos psico-motores contingentes, livremente criados, que variam conforme as 

histórias pessoais, e aqueles necessários, ligados mais imediatamente à sobrevivência e 

os quais desempenhamos naturalmente. Se podemos considerar que cada sociedade tem 

a sua própria história e a sua própria personalidade, estaremos diante de diversos hábitos 

constituídos social e historicamente, cada um deles diferente do outro. Se é fácil 

identificar no hábito o elemento de obrigação, uma vez que vincula a conduta, seria 

necessário ainda explicar a existência do hábito propriamente social: virá ele ao 

encontro de alguma necessidade, assim como o mecanismo motor inato, ou será pura 

contingência solidificada pela repetição? Mobilizando as discussões precedentes, 

compreendemos de pronto que o conteúdo de hábitos socialmente construídos é 

fundamental para ancorar o eu-superficial no mundo
413

. Quando se examina a 

necessidade da organização humana em sociedades, constatamos algo de não 

                                                           
412 “Qual é o papel desempenhado pela noção de hábito na definição bergsoniana da moralidade cuja 
fonte é a pressão da obrigação? A presença da memória motora, raiz última de todo hábito (...) no 
trajeto do primeiro capítulo de Duas Fontes evidencia seu papel estruturante na coesão social. Por essa 
tese, Bergson mobiliza algumas de suas mais férteis aquisições advindas do estudo dos processos 
conscientes, em especial o papel da memória em sua dupla dimensão, motora e representativa, na 
análise psicológica,” (PINTO, 2016, pg. 45) 
413 “A inserção na vida social e a coexistência com outras subjetividades igualmente exteriorizadas 
proporcionam ao indivíduo o sentimento de que ele se insere na espessura do real, uma vez que, sob a 
égide dos elos sociais, a realidade objetiva adquire densidade. Superficialmente, pois, o eu de cada um 
espelha o outro e a união é selada pela interdependência e pela disciplina.” (PAIVA, 2013, pg. 127) 
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contingente subjacente ao fenômeno do hábito social, justamente a necessidade de 

adquirir hábitos sociais e de organizar sociedades, não só para viver mas, ainda, no caso 

humano, para viver como ser humano, o que implica a sociabilidade mediada pela 

linguagem
414

. Conforme Rita Paiva, em comentário sobre a constituição e a socialização 

do eu-superficial, este aspecto constitutivo da personalidade ao qual já tivemos a 

oportunidade de nos referir anteriormente, 

A socialização e o sentimento de solidariedade que afloram em nós 

naturalmente, ao mesmo tempo em que são cultivados pela ambiência, forjam a 

personalidade moldada pelos preceitos e pelos ideais de um determinado meio. 

Constitui-se, assim, uma identidade que, uma vez incorporada pelo indivíduo, 

estabelece os contornos de seu ser social, o qual oferece lastros inequívocos 

para a sua condição de ser no mundo. (PAIVA, 2013, pg. 127) 

Essa necessidade de constituir hábitos sociais, forma pura sem matéria, é o que Bergson 

chama de “obrigação pura” em As duas fontes, substrato comum das obrigações sociais 

diversas e contingentes, que variam de sociedade para sociedade mas são exigidas pela 

natureza em todas elas. Veremos adiante que, se a matéria destas moralidades é diversa, 

a sua função é sempre a mesma, em todas as sociedades: de natureza utilitária, serve 

para conciliar os interesses do indivíduo e do grupo, da cidade e da família. 

 Essa disposição em adquirir hábitos aparece no texto de Bergson como 

instrumento da vida, o que estende o significado do hábito psicológico tal como 

considerado em Matéria e memória, que termina por subverter o entendimento clássico 

do fenômeno do hábito consagrado pelo empirismo inglês
415

 e pela sociologia clássica, 

segundo o qual o hábito seria “(...) um resultado passivo de uma aprendizagem 

paulatina com tais e tais repetições da experiência” (RODRIGUES, 2017, pg. 87). 

Remetemos a Durkheim
416

, por exemplo, interlocutor de Bergson em seu texto, que 

buscava engendrar o hábito social unicamente a partir do hábito individual acrescido da 

coerção social externa, que lhe garante estabilidade e repetição. Veremos com Bergson 

cada um dos hábitos individuais, enquanto tendências psicológicas, agirem, se 

                                                           
414 “A rigor, são as demandas e as forças sociais em movimento que impelem e incrementam tanto as 
atividades individuais, quanto o sentimento da subjetividade. Para além dos estímulos que o indivíduo 
sofre com sua inserção social, tudo o que o habita, sua memória e sua imaginação, nutrem-se de 
elementos oriundos da sociedade, mais particularmente da linguagem.” (PAIVA, 2013, pg. 127-8) 
415 É certo, contudo, que há interpretações naturalistas de Hume que contestam a sua adesão à 
concepção empirista do hábito, e traçam uma linha de proximidade entre a sua concepção de hábito e a 
de Bergson. Cf. RODRIGUES, 2017. 
416 “Como manifestação da vida, a coletividade institui de si uma pressão advinda da síntese dos hábitos 
que se desenvolvem socialmente, e ao assim definir a fonte da moralidade da espécie, Bergson já se 
afasta da ‘noção de obrigação presente na sociologia de Durkheim, necessariamente exterior ao que 
determina’ (TEIXEIRA, 2014, p.361)17.” (PINTO, 2016, pg. 43) 



209 
 

entrelaçarem na sua miríade de formas diferentes, até constituírem a obrigação social
417

 

que exerce uma força sobre os homens de dentro
418

, como se em função de um 

instinto
419

 que explica a passagem do âmbito psicológico para o âmbito motor - como 

vimos em nosso capítulo segundo. A obrigação social não se produz a partir da simples 

soma dos hábitos particulares de uma sociedade. Bergson encontra na solidariedade 

entre todos os hábitos particulares de uma sociedade, solidariedade na qual cada hábito 

particular confere algo da sua força aos demais, o fundamento da obrigação 

propriamente social
420

, a remetendo à vida
421

. A vida prepara a disposição para que 

teçamos uma teia de hábitos diversos e socialmente compartilhados, e nos induz a nos 

enredarmos nela. Desde então, a resistência das fibras desta teia aparecerão como uma 

força que constrange o nosso movimento. A isso nosso filósofo chamará, em As duas 

fontes, de “todo da obrigação”, “(...) essa tendência que se atualiza na sociedade 

humana e que coage - ainda que, em geral, de modo imperceptível - os homens a 

contraírem hábitos, a ligarem-se uns aos outros, a obedecerem à pressão que sobre eles 

se exerce” (PAIVA, 2013, pg. 129). 

 O todo da obrigação em sua organicidade seria, segundo Worms, “(...) uma 

superação da inteligência por baixo e como que um contato imediato, quase instintivo, 

com a natureza da espécie, com a vida como descida ou como parada” (WORMS, 2010, 

pg. 300, grifo nosso). Ele exerce pressão sobre nós, e ao mesmo tempo só pode atuar 

porque a tendência ao hábito, inata na humanidade, permite e prepara essa adesão à 

                                                           
417

 “O que permite a Bergson (...) passar do social ao vital, da obrigação ao instinto, não é o hábito em si 
mesmo, é a solidariedade orgânica entre todos os hábitos no seio de uma sociedade.” (WORMS, 2010, 
pg. 304) 
418 “se Bergson pode conferir ao conjunto de hábitos adquiridos na vida intersubjetiva ou coletiva a 
organicidade própria às comunidades de base instintiva, essa totalidade estará incorporada aos 
indivíduos por sua dimensão prática e vital, influindo sobre eles não mais como força exterior (e aqui 
está o ponto de divergência com a sociologia de Durkheim), mas como pressão interior.” (PINTO, 2016, 
pg. 47) 
419 “o hábito social, que responde pelo assentimento ao todo da obrigação, será descrito como a 
mediação da inteligência para a composição de um organismo virtual, que funciona virtualmente como 
o instinto” (PINTO, 2016, pg. 48) 
420 “Trata-se (...) justamente, de explicar o mecanismo psicológico que opera na obrigação social: longe 
de ser a inteligência ou a razão, [para Bergson] trata-se de um sistema de ‘hábitos’ que se opõe à 
inteligência ou a razão: depois da sociologia de Durkheim, é a moral racional, de Kant notadamente, que 
se vê criticada.” (WORMS, 2010, pg. 302); “nem a sociologia de Durkheim, para quem a moral se funda 
em absoluto na sociedade (para além da qual nada há a procurar), nem a filosofia prática de Kant, 
calcada na razão como fundamento, souberam dar conta dos fenômenos em questão: ambos 
negligenciaram o que acaba por condicionar inclusive os argumentos, motivos e razões, numa palavra, o 
trabalho da inteligência, na justificativa da obrigação e o dever cujo valor, fundamento e significação 
residem no vital.” (PINTO, 2016, pg. 43) 
421 “Tudo ocorre como se a vida não pudesse agir sobre a humanidade senão por meios psicológicos” 
(WORMS, 2010, pg. 300) 
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totalidade dos hábitos da sociedade. Trata-se, contudo, de um “quase-instinto” 

justamente porque “(...) é uma experiência que permanecerá também (...) propriamente 

humana, consciente e mesmo inteligente” (WORMS, 2010, pg. 300)
422

. O quase-

instinto é também chamado por Bergson de “instinto virtual”
423

, uma vez que ocupa no 

homem o lugar que o instinto ocupa no animal: através do todo da obrigação, a vida 

consegue da humanidade um resultado de obediência análogo ao que obtém, através do 

instinto, dos animais. Mas o consegue de maneira mediada pelas representações da 

inteligência (sejam leis, tabus ou dogmas, como veremos), enquanto para os animais o 

resultado é obtido imediatamente. Mencionemos novamente a comentadora: 

A inserção social propicia que cada um se sinta obrigado em relação aos 

parâmetros de conduta coletivamente estabelecidos, cuja adesão, em sua 

generalidade, ocorre de modo voluntário. Com efeito, as exigências externas 

encontram respaldo nas propensões inscritas no âmago de nossa subjetividade, 

as quais nos incitam a obedecer, por assim dizer, espontaneamente, como se o 

sentimento de obrigação irrompesse em nós naturalmente, a despeito de 

coerções quaisquer. (PAIVA, 2013, pg. 128) 

Assim, se o criminoso pode desgarrar-se de uma obrigação particular e seu 

comportamento deixa de corresponder a um hábito particular esperado, nem por isso ele 

se livra das demais obrigações sociais tomadas em conjunto, na medida em que esse 

todo de obrigação se entreteceu naturalmente
424

. O entrelaçamento da obrigação 

descumprida com as demais explicaria por quê, afinal, o criminoso é tomado de 

arrependimento e termina por confessar o crime perfeito, frustrando a consideração dos 

seus próprios interesses sob o peso do emaranhado de deveres solidários entre si. É que 

o indivíduo que comete um crime passa a sentir que atentou contra todas as obrigações e 

contra a sociedade inteira e, não podendo viver fora da sociedade, assolado por uma 

tendência natural a ocupar um lugar social e retirar da sociedade os elementos 

necessários para a constituição da sua personalidade e para o alcance da eudaimonia, 

                                                           
422 “seres dotados de inteligência (como ferramenta que os define enquanto espécie) podem, pelo uso 
mesmo dessa faculdade, imprimir em seu comportamento as características próprias ao instinto.” 
(PINTO, 2016, pg. 47) 
423 “Trata-se da referência capital do primeiro capítulo de Duas Fontes à ideia de instinto virtual, 
resultante, por sua vez, da afirmação de que o conjunto de hábitos coletivamente instituídos é 
incorporado pelos indivíduos de modo que possam assentir a essa totalidade ao simplesmente seguirem 
suas prerrogativas vitais, já socializadas como condição de possibilidade da sobrevivência da espécie.” 
(PINTO, 2016, pg. 44) 
424 “Com efeito, do mesmo modo que cada hábito é psicológico, cada hábito é contingente, e supõe a 
liberdade; mas que os hábitos formem um todo é, a uma só vez, o que define o social e o que faz dele 
uma necessidade vital específica.” (WORMS, 2010, pg. 306); “(...) a obrigação é, pois, análoga ao instinto 
e se impõe à inteligência como a necessidade que lhe é própria.” (WORMS, 2010, pg. 307) 
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que não pode prescindir da estima dos outros, precisa expiar o erro e confessar
425

. 

Conforme as palavras de Bergson, 

(...) para tal homem não se trata tanto de evitar o castigo quanto de desmanchar 

o passado, e de agir como se o crime não houvesse sido praticado. Quando 

ninguém sabe como uma coisa é, é quase como se a coisa não existisse. É pois 

o próprio delito que o criminoso pretendia anular, suprimindo qualquer 

conhecimento que dele pudesse ter uma consciência humana. Mas persiste o 

seu conhecimento dele, e é então que cada vez mais ele o lança fora dessa 

sociedade onde esperava manter-se ao desfazer os traços de seu crime. Porque 

se assinala ainda a mesma estima ao homem que ele era, ao homem que não 

mais é; portanto não é mais a ele que a sociedade se dirige: ela fala a outro. 

(BERGSON, 1978, pg. 14) 

Essa primeira constatação de As duas fontes é desagradável para aqueles que esperavam 

encontrar sempre, no fenômeno da moralidade, o signo da superioridade do homem na 

natureza. Conforme Worms, esse é mesmo o primeiro paradoxo do livro: “longe de 

revelar a grandeza do homem, a moral, a religião e a política parecem (...) rebaixá-lo 

mais do que nunca, a uma experiência quase instintiva ou animal da vida! Decerto, essa 

experiência é ainda psicológica e humana, ainda inteligente e livre” (WORMS, 2010, 

pg. 298). 

 Para Bergson, ao contrário de Hobbes, não foi o homem que quis a sociedade 

com a pressão de obrigação que ela encerra, mas a própria natureza criadora
426

 - decerto 

para a preservação da sua obra, conforme veremos adiante. O ato de confissão do 

criminoso que estava a salvo do perigo que poderia esperar de todos os demais homens, 

menos de si mesmo, revela “(...) claramente a adesão do indivíduo à sociedade” 

(BERGSON, 1978, pg. 15), adesão prévia à constituição da sociedade e por meio da 

qual somos levados, pela mão da natureza
427

, a constituir sociedades e mantê-las. Ou, 

                                                           
425 “Ele se reintegraria na sociedade ao confessar seu crime: tratá-lo-iam então como ele merece, mas 
seria a ele precisamente que se dirigiriam. Ele reassumiria sua colaboração com os demais homens. 
Seria castigado por eles, mas, colocando-se do seu lado, seria de certo modo o autor de sua própria 
condenação; e uma parte de sua pessoa, a melhor parte, escaparia desse modo à punição. Assim é a 
força que arrastará o criminoso a se denunciar. Sem ir até esse ponto, talvez se confesse a um amigo, ou 
a uma pessoa honesta qualquer. Reintegrando-se assim na verdade, se não à consideração de todos, 
pelo menos à de alguém, ele retorna à sociedade num ponto, por um fio; se não se reintegra a ela pelo 
menos está ao lado dela, próximo a ela; deixa de ser um estranho a ela; de qualquer modo, não rompeu 
tão completamente com ela, nem com o que traz dela em si mesmo.” (BERGSON, 1978, pg. 15) 
426 “(...) o indivíduo não obedece apenas pelo hábito da disciplina ou pelo receio do castigo” (BERGSON, 
1978, pg. 55), a que tentaram reduzir toda a parte da natureza na humanidade. 
427 “(...) a natureza, criando a espécie humana no transcurso da evolução, quis que ela fosse sociável, 
como assim quis as sociedades de formigas e de abelhas; mas dado que havia inteligência na sociedade 
humana, a manutenção da vida social deveria estar confiada a um mecanismo semi-inteligente: 
inteligente, naquilo em que cada peça podia ser remodelada pela inteligência humana, instintiva 
entretanto naquilo que o homem não podia, sem deixar de ser homem, rejeitar o conjunto das peças e 



212 
 

nas palavras de Worms, “(...) o que funda a moral (...) não é a razão, nem a sociedade, o 

que quer que seja de absolutamente transcendente, mas sim a vida” (WORMS, 2010, 

pg. 289). O homem aparece, em Bergson, como naturalmente social, por força de um 

instinto, “uma tendência, tão habitual que a consideramos natural, a desempenhar na 

sociedade o papel que nosso lugar nela nos atribui. (...) Assim compreendido, o dever é 

cumprido quase sempre automaticamente” (BERGSON, 1978, pg. 16). Este quase-

instinto continua atuante mesmo no criminoso, e remete à discussão de nosso capítulo 

anterior sobre o elã vital e suas tendências desmembradas, partícipes de uma unidade de 

origem que sobrevive residualmente nas tendências desmembradas. 

 Seria de surpreender que o crime e a transgressão não passem de exceção à regra 

em uma sociedade? Tanto faz, nos dirão, uma vez que a vontade do crime seja 

onipresente, e olhar para os desejos e pensamentos ocultos do homem seria mais 

instrutivo do que olhar para as ações que de fato realiza no mundo. Não deixará de 

espantar que o crime seja percebido como exceção e que essa vontade passe 

relativamente poucas vezes ao ato, quando enunciamos por princípio que o homem é o 

lobo do homem e quando imaginamos todas as oportunidades que existem para o crime 

perfeito, sem testemunhas. É por força desse quase-instinto que, mesmo após o crime 

perfeito, se é levado ao remorso e, no limite, à confissão: não havia ninguém olhando, 

mas o peso dos olhares não cessava de fazer-se sentir, vindo de todos os cantos. 

Contudo, se ainda há crime, é porque a tendência social que age como correlato do 

instinto no homem não obriga à maneira da necessidade natural e determinista. A porta 

para a liberdade continua aberta, e por detrás dessa força agregadora opera uma força 

contrária e desagregadora que lhe resiste e opõe. 

Com efeito, por mais naturalmente que se cumpra o dever, pode-se encontrar 

em si a resistência; é bom atentar para isso, e não tomar por assentado que seja 

fácil continuar sendo bom esposo, bom cidadão, trabalhador consciencioso, 

enfim, pessoa honesta. Há, de resto, grande parcela de verdade nesse modo de 

ver; porque se é relativamente fácil manter-se no quadro social, foi ainda 

preciso inserir-se nele, e a inserção exige um esforço. A indisciplina natural da 

criança, a necessidade da educação constituem prova disso. (...) a obediência ao 

dever é uma resistência a si mesmo.” (BERGSON, 1978, pg. 16-17) 

Essa resistência, diz-nos Bergson, recebe atualmente uma fórmula racionalizada, e o 

homem assolado pela hesitação em cumprir ou não o dever muito naturalmente buscará 

razões que sustentem a sua decisão em favor do dever. Convencer-se-á de que a força de 

                                                                                                                                                                            
não mais aceitar um mecanismo conservador. (...) A necessidade do todo, sentida através da 
contingência das partes, é o que chamamos de a obrigação moral em.geral.” (BERGSON, 1978, pg. 46) 
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convencimento das razões assim alinhadas foi o que salvou-o de cometer o ato 

transgressor, no último momento - e isso está na base do falseamento que toda moral 

utilitária
428

 impõe ao fenômeno moral, ainda segundo o autor que nos adverte: “Mas, 

pelo fato de ser por vias racionais que se chega à obrigação, não se segue que a 

obrigação tenha sido de ordem racional” (BERGSON, 1978, pg. 18). O erro clássico da 

moral intelectualista consiste justamente nisso: ao tentar explicar como uma moral pode 

ter influência sobre as vontades, tomam as representações e as razões como causas de 

movimentos dos quais elas são, em verdade, efeitos
429

. Como já tivemos a oportunidade 

de mostrar, o processo segundo o qual transformamos a vontade em ação livre longe 

está de corresponder à representação que dele faz uma psicologia intelectualista. Nos 

dizeres de Bergson, “(...) a essência da obrigação é diferente de uma exigência da razão” 

(BERGSON, 1978, pg. 20). Ainda que as representações possam produzir sentimentos 

(embora produzam, no mais das vezes, apenas afecções e reações automáticas, ao nível 

superficial da vida humana), sempre poderemos opor uma razão à outra sem produzir 

convencimento do que seja o melhor a ser feito, tanto em moral quanto em qualquer 

questão do conhecimento
430

.  

                                                           
428 “Deixado ao instinto, como a formiga ou a abelha, [o homem] teria ficado adstrito ao fim externo a 
atingir; teria trabalhado para a espécie, automaticamente, sonambulicamente. Dotado de inteligência, 
desperto para a reflexão, ele se voltará para si mesmo e só pensará em viver prazerosamente. Sem 
dúvida um raciocínio segundo as regras lhe demonstraria que é de seu interesse promover a felicidade 
de outrem; mas são necessários séculos de cultura para produzir um utilitarista como Stuart Mill, e 
Stuart Mill não persuadiu a todos os filósofos, muito menos o comum dos homens. A verdade é que a 
inteligência aconselhará em primeiro lugar o egoísmo. É para esse lado que o ser inteligente irá 
correndo se nada o detiver: Mas a natureza vigia. Logo depois, diante do portal aberto, surgirá um 
guardião, que proibirá a entrada e expulsará o infrator. No caso, será um deus protetor da comunidade, 
que proibirá, ameaçará, reprimirá,” (BERGSON, 1978, pg. 101) 
429 “Porque, sendo evidente que todo homem se ama mais a si mesmo do que a qualquer outra pessoa, 
ele é naturalmente levado a ampliar o mais possível suas aquisições; e esta sua propensão só pode ser 
limitada pela reflexão e pela experiência, graças às quais fica conhecendo os efeitos perniciosos desse 
excesso de liberdade e a total dissolução da sociedade que dela forçosamente decorrerá. Portanto, suas 
tendências ou instintos originais são aqui restringidos e limitados por um juízo e observação posterior” 
(HUME, 1996, pg. 207-8). Há movimentos precedentes originais, que impulsionam as ações e 
representações são, para Bergson: são a pressão (ou obrigação social, esta que atua na moral fechada) e 
a aspiração - a que teremos oportunidade de nos referir no próximo capítulo. 
430 Assim se referia o personagem cético de Hume: “(...) alguém que nasça com o espírito tão perverso 
ou com tendências tão duras e insensíveis que seja incapaz de adquirir qualquer gosto pela virtude ou 
pela bondade, qualquer simpatia pelos seus semelhantes, qualquer desejo de estima e aplauso, deve ser 
considerado completamente incurável, sem poder encontrar remédio na filosofia. (...) não sei como 
deveria dirigir-me a tal pessoa, nem por meio de que argumentos deveria procurar reformá-la. Se lhe 
falasse da satisfação interior que resulta da prática de ações louváveis e humanitárias, dos delicados 
prazeres do amor e da amizade desinteressada, da duradoura fruição de um bom nome e de um caráter 
firme, ela poderia ainda responder que esses prazeres talvez o sejam para os que deles são suscetíveis, 
mas que, quanto a ela, se sente com tendências e disposição inteiramente diversas. Devo repetir: minha 
filosofia não pode fornecer solução para esse caso, e não posso fazer mais do que lamentar a infeliz 
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 É antes pela via inversa que se manifesta a vida interior profunda, sendo os 

sentimentos preexistentes às representações intelectuais, que lhe vem somar como 

traduções. O interlocutor privilegiado de Bergson nesta discussão traçada em As duas 

fontes é justamente Kant. “Ao contestar o intento da filosofia de estabelecer os 

fundamentos da ordem moral na razão humana, Bergson volta-se particularmente contra 

a moral kantiana” (PAIVA, 2013, pg. 130). Para Bergson, um quase-instinto social, 

insinuando-se naturalmente em nossa vontade também natural de egoísmo, lhe resistirá. 

Mas o fará, sempre, através da mediação das representações inteligentes, sejam elas 

empenhadas em criar tabus ou leis (e deuses, como veremos), dado que a inteligência 

estrutura a espécie. Tanto obrigação quanto fabulação, segundo Bergson, fazem parte da 

própria inteligência, embora certamente na franja de instintos que ela preserva e da qual 

já tivemos a oportunidade de nos referir anteriormente. Desta forma, não podemos nos 

furtar de criar tabus ou leis, sendo necessário que sintamos o peso da pressão social, 

encarregada de manter a sociedade em unidade mais ou menos coesa, por tendermos a 

isso naturalmente. “Não é a consciência acionada por um princípio que emana da razão 

que constrange e impele o indivíduo a se conduzir de acordo com o dever (...). Este 

papel é desempenhado justamente pelo todo da obrigação, em seu caráter social” 

(PAIVA, 2013, pg. 130). Uma vez instalado o sentimento de dever naturalmente, as 

razões virão ao seu auxílio para justificá-lo retrospectivamente, não tendo servido para 

suscitá-lo
431

. Pode no máximo preencher esta forma pura de obrigação com conteúdos 

inteligentes - e serão diversas as leis e costumes de cada povo, justamente porque 

aplicam a inventividade inteligente sobre a mesma tendência natural. A tendência social 

quase instintiva tem precedência sobre a inteligência, contudo, na criação da sociedade 

humana - e da moral que lhe corresponde
432

 - e assim se desatam os nós do famoso 

                                                                                                                                                                            
condição dessa pessoa. (...) Quando se está firmemente convencido de que na vida o melhor caminho é 
o da virtude, e se tem força de ânimo suficiente para durante algum tempo impor restrições a si mesmo, 
não há motivos para desesperar da reforma do espírito. O que é lamentável é que esta convicção e esta 
força de ânimo só possam ter lugar em alguém que antes já seja razoavelmente virtuoso.” (HUME, 1996, 
pg. 183-4). Cf. também HUME, 1996, pg. 335. 
431 “Imaginai a obrigação como pesando sobre a vontade à maneira de um hábito, cada obrigação 
arrastando após si a massa acumulada das demais e utilizando assim, pela pressão que exerça, o peso 
do conjunto: tereis o todo da obrigação para uma consciência moral simples, elementar. É o essencial; é 
aquilo a que a obrigação poderia a rigor reduzir-se, no próprio ponto em que atinge sua mais alta 
complexidade.” (BERGSON, 1978, pg. 20-1); “Admito que seja então a razão que fale; mas se ela se 
exprimisse unicamente em seu nome, se fizesse outra coisa além de formular racionalmente a ação de 
certas forças que se conservam por trás dela, como lutaria ela contra a paixão ou o interesse?” 
(BERGSON, 1978, pg. 70); Cf. ainda, sobre o mesmo assunto, BERGSON, 1978, pg. 72 e 73. 
432 “Em resumo, dir-se-á que a sociabilidade (no sentido humano) só pode existir nos seres inteligentes, 
mas não se funda sobre sua inteligência: a vida social é imanente à inteligência, começa com ela, mas 
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“problema da akrasia” ou da incontinência, em filosofia moral: há uma distância entre 

saber intelectualmente o que deve ser feito (representar-se a máxima moral, portanto, e 

recordar-se dela) e cumpri-la efetivamente, por esforço da vontade
433

. A máxima deve 

fazer-se vontade, primeiro, para que possa mover a vontade. Acompanhemos as 

palavras de Bergson, no capítulo primeiro de As duas fontes: 

(...) se o desejo e a paixão assumem a vez, se a tentação é forte, se estávamos 

em via de cair e imediatamente endireitamos o passo, onde pois estava o 

impulso? Afirma-se uma força a que chamáramos "o todo da obrigação": 

extrato concentrado, quintessência dos mil hábitos especiais que contraíramos 

de obedecer às mil e uma exigências da vida social. (...) se pudesse falar, ao 

passo que prefere agir, diria: "é preciso porque é preciso." A partir daí, o 

trabalho a que se aplicasse a inteligência a ponderar razões, a comparar 

máximas, a recorrer aos princípios, seria o de dar mais coerência lógica a uma 

conduta submetida, por definição, as exigências sociais; mas a obrigação 

relacionava-se com essa exigência social. Nos momentos de tentação, ninguém 

jamais sacrificaria seu interesse, sua paixão, sua vaidade por pura necessidade 

de coerência lógica. (BERGSON, 1978, pg. 19) 

“Ninguém”, segundo Bergson. Poderíamos relativizar a máxima? Há, decerto, homens 

singulares e excepcionais para os quais o amor à coerência preencherá a distância entre 

o saber intelectual do que deve ser feito e o ato de fazê-lo, na prática. Mas então 

estaremos falando já de amor à sabedoria, e é já um sentimento que se insinua, estando a 

vontade instalada de antemão. Não poderia instalar-se, de toda forma, por qualquer 

razão que se possa oferecer em seu apoio: o que vemos nesses seres é uma devoção 

quase religiosa
434

 à razão e à coerência, incomensurável com qualquer um de seus 

predicados.  

                                                                                                                                                                            
não deriva dela. (...) As sociedades que ele [o homem] forma não são menos fechadas do que as de 
espécies animais; elas fazem parte de um plano da natureza, tanto quanto as espécies e as sociedades 
animais; o homem gira em círculo em sua sociedade tanto quanto as espécies em torno de si mesmas ou 
as formigas em seu domínio. Nada, aqui, parece conferir ao homem a abertura excepcional anunciada 
precedentemente, como o poder de ultrapassar seu ‘plano’ e sua condição. (...) se a inteligência hesita e 
às vezes se rebela, é, primeiramente, em nome de um egoísmo que ela procura preservar contra as 
exigências sociais. E, se a sociedade se faz obedecer, isso ocorre graças à função fabuladora, que 
persuade a inteligência a ser do interesse desta ratificar a obrigação social.” (DELEUZE, 1999, pg. 88-89) 
433 “Uma reflexão que procuramos de propósito, que aceitamos com dificuldade e somos incapazes de 
guardar sem cuidado e atenção, nunca poderá produzir aqueles movimentos da paixão genuínos e 
duradouros” (HUME, 1996, pg. 185). 
434 “Ninguém contestará que a razão seja característica distintiva do homem. Haverá acordo também 
quanto a que ela tenha um valor eminente, no sentido em que uma bela obra de arte tem valor. Mas 
impõem-se explicar por que ela pode mandar de modo absoluto, e como então ela se faz obedecer. A 
razão só pode alegar razões, às quais parece sempre ocioso contrapor outras razões. Não digamos, pois, 
somente que a razão, presente em cada um de nós, se impõe a nosso respeito e obtém nossa 
obediência em virtude de seu valor eminente. Acrescentemos que há por trás dela os homens que 
tornaram a humanidade divina, e que imprimiram assim um caráter divino à razão” (BERGSON, 1978, 
pg. 56). Em virtude de aspirarmos sermos iguais a esses homens, em virtude de uma emoção, portanto, 
e não de uma razão, é que cedemos à coerência. 
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 Resumamos o que precedeu: sob as razões e as fórmulas morais que herdamos 

do passado, resultado de uma longa construção social, Bergson localiza um núcleo 

duro
435

 quase-instintivo que remete aos laços que ligam cada formiga ao formigueiro ou 

cada célula ao organismo, coordenando todos esses organismos em um só. Trata-se do 

“todo da obrigação” ou da “obrigação pura”, tal como fundamentado anteriormente 

forma geral e necessária de aquisição de hábitos sociais ordenadores, necessários quanto 

à forma e contingentes quanto ao conteúdo particular que assumirão
436

. Não podemos 

reconstruí-lo mecanicamente para explicá-lo, tanto quanto não podemos reconstruir o 

olho mecanicamente. Mas não precisamos fazê-lo, uma vez que “a explicação é em 

psicologia o que é em biologia; ter-se-á explicado uma função quando se mostrar como 

e por que ela é necessária ã vida” (BERGSON, 1978, pg. 162). Esta tendência se mostra 

necessária à vida que precisou de algo para servir de contrapeso às potências 

desagregadoras da inteligência que criara e que inaugura o individualismo no mundo 

natural, esmaecendo os liames sociais. Pela primeira vez o indivíduo pode perceber-se 

como mais valioso do que a própria sociedade - o que, no limite a colocaria em risco. O 

modo de atuar deste contrapeso é pela pressão social, seja do medo da punição, expressa 

fisicamente como castigo, ou moralmente, como ridículo (o riso, ao qual Bergson 

dedicou um livro
437

), seja do medo da expulsão - exílio e renegação. A este contrapeso 

vem somar-se um outro, do qual passamos a falar agora e que compõem, juntos, o 

                                                           
435 “(...) todas as vezes que voltamos ao que há de propriamente imperativo na obrigação, e mesmo 
quando encontrássemos nela tudo o que a inteligência nela inseriu para enriquecê-la, tudo o que a 
razão pôs em torno dela para justificá-la é nessa estrutura fundamental que nos colocamos. Isto, no que 
respeita à obrigação pura.” (BERGSON, 1978, pg. 69) 
436 “Sem dúvida, desde a origem, as sociedades humanas implicam certa compreensão inteligente das 
necessidades e certa organização racional das atividades. Mas elas também se formam e só subsistem 
graças a fatores irracionais ou mesmo absurdos. A obrigação, por exemplo, não tem fundamento 
racional. Cada obrigação particular é convencional e pode roçar o absurdo; a única coisa fundada é a 
obrigação de ter obrigações, é o ‘todo da obrigação’; e isso não está fundado sobre a razão, mas sobre 
uma exigência da natureza, sobre uma espécie de ‘instinto virtual’, isto é, sobre uma contrapartida que 
a natureza suscita no ser racional para compensar a parcialidade de sua inteligência.” (DELEUZE, 1999, 
pg. 88) 
437 Cf. BERGSON, 1983. A definição do cômico como fenômeno propriamente humano, e a vinculação da 
comicidade a uma comunidade de cumplicidade, o insere na sociabilidade fechada. O método 
bergsonista aplicado à obrigação pura é mobilizado para desvendar a função vital do cômico. É 
interessante notar como, na vinculação do risível à falta de automatismo, ao embaraço, à desabituação 
que alguém possa mostrar para com os ritos e as maneiras que caracterizam um grupo social, protegem 
o grupamento das influências exteriores e, conservando sua estrutura, pressiona o inadequado a se 
adaptar para que faça parte da totalidade orgânica, ou se retire dela. O mesmo riso, contudo, pode ser 
suscitado fora da sociedade e mesmo contra ela, do ponto de vista daquele que percebe os hábitos 
adquiridos como repetitivos, como a falta de mobilidade e de graça (e já será quase uma forma de 
choro). Esse riso solitário muito particular é como um chamado dirigido aos outros para a subversão dos 
hábitos adquiridos. Isso quanto aos risos morais. E anunciam os risos do lazer e da diversão ociosos e 
cheios de novidade esses caracteres. 



217 
 

arsenal instintivo que a natureza nos dotou para neutralizar os efeitos desagregadores da 

inteligência. Trata-se da função fabuladora, o segundo reforço natural da moral social. 

 

1.2. Religião como “freio e contrapeso” natural da inteligência 

 A natureza não produz espécies inviáveis, não sendo provável que, em sua mais 

elevada obra, a humanidade, ela descuidasse de fornecer as garantias à perpetuação que 

abundam em todas as demais espécies. Ao Todo da obrigação ela faz somar a garantia 

da religião, que também ganha, em Bergson, uma significação vital. Encarado do ponto 

de vista da “biologia profunda”, aquele espanto geral da humanidade para com o 

fenômeno religioso, espanto de que nos fala Bergson na abertura de seu capítulo 

segundo de As duas fontes
438

 e que expressa a contradição de a razão humana ser capaz 

de sustentar o patentemente irrazoável da religião, perde a sua razão de ser. Deste novo 

ponto de vista, o propriamente vital, a racionalidade não mais exclui ou repele a 

religião, mas a demanda e a exige - embora sem sabê-lo, naturalmente.  

 O fato universal do fenômeno religioso, estando presente em todas as sociedades 

humanas, já anunciava a sua vinculação natural. Este aspecto do pensamento de 

Bergson está por trás, inclusive, da recusa da leitura antropológica e sociológica do 

fenômeno religioso que o localiza, como Comte fazia, na origem de uma evolução 

linear em que as fases sucessivas estão destinadas a superar o atraso das precedentes. 

Para Bergson, o conceito de “primitivo” designa não um ponto zero de uma progressão 

no tempo, mas uma estrutura universal da psique humana, sempre presente em todos os 

tempos. É obra da vida, que assim configura a espécie humana. Segundo Worms, o 

fenômeno religioso
439

 se trata “(...) não [de] um passado contingente da humanidade, 

mas uma origem necessária e sempre presente, não „primitivo‟, mas natural” (WORMS, 

2010, pg. 307), e evoca as palavras de Bergson “o natural é em grande parte recoberto 

                                                           
438 “É bem humilhante para a inteligência humana o espetáculo do que foram as religiões, e do que são 
ainda algumas delas. Que mosaico de aberrações! É inútil que a experiência diga ‘é falso’, e que o 
raciocínio diga ‘é absurdo’, pois a humanidade apenas se agarra cada vez mais ao absurdo e ao erro. (...) 
É de surpreender quando se começou a definir o homem como ser inteligente! Nosso espanto aumenta, 
quando vemos que a superstição mais grosseira foi por tanto tempo um fato universal.” (BERGSON, 
1978, pg. 85) 
439 “(...) a religião como fato social não pode ser explicada somente de maneira sociológica, ela supõe 
uma função psicológica específica, a ‘função fabuladora’, que é, por sua vez, novamente um ‘instinto 
virtual’ (...) isto é, responde novamente, sobre o plano da inteligência, mas ao modo do instinto animal, 
a uma necessidade vital.” (WORMS, 2010, pg. 310) 
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pelo adquirido; mas ele persiste imutável através dos séculos [...]. Ele se mantém em 

muito bom estado, bastante vivo, na sociedade mais civilizada” (Bergson, Apud 

WORMS, 2010, pg. 307). É, uma vez mais, a partir da análise psicológica que Bergson 

poderá afirmá-lo, uma vez que ela revela uma estrutura universal na psique humana. 

 Ao enunciá-lo, Bergson se afasta da tradição liberal iluminista (e do 

positivismo), com sua devoção à razão que deságua no ceticismo moderno. Sendo 

devida à natureza humana, há que superar o paradigma hegemônico que localiza no 

“primitivo” de qualquer ordem e ultrapassado pela evolução humana em curso, esse 

traço religioso. Bergson se empenha em afastar essa crença no mesmo capítulo segundo, 

para estabelecer a persistência do “primitivo” no “civilizado”, antes de tratar da 

destinação social da superstição e remetê-la a uma faculdade mais elementar, 

denominada de “função fabuladora”
440

 ou capacidade de alucinar. Em suas palavras, 

(...) a ficção, quando tem eficácia, é como uma alucinação nascente: ela pode 

contrariar o juízo e o raciocínio, que são as faculdades propriamente 

intelectuais. Ora, que teria feito a natureza, após haver criado seres inteligentes, 

se quisesse se prevenir de certos perigos da atividade intelectual sem prejudicar 

o futuro da inteligência? (...) Se, pois, a inteligência devesse ser retida, no 

início, numa inclinação perigosa para o indivíduo e a sociedade, só poderia ser 

por constatações aparentes, por fantasmas de fatos: à falta de experiência real, 

uma contrafação da experiência é que ela devia suscitar. Uma ficção, se a 

imagem for viva e obcecante, poderá justamente imitar a percepção e, com 

isso, impedir ou modificar a ação. (BERGSON, 1978, pg. 90-1)441 

Quando o temor do castigo físico, do riso e da decepção dos companheiros, sobretudo 

os mais estimados dentre eles, não são suficientes para inibir a ação desagregadora, 

resta estender à vida após a morte as mesmas punições, fazendo-as durar mais (quem 

sabe tanto quanto a eternidade) e incrementando-lhes os horrores por todos os tipos de 

torturas exageradas pela imaginação
442

. Será do interesse da sociedade que tal quadro 

                                                           
440

 “(...) a função fabuladora, que pertence à inteligência e que no entantonão é inteligência pura, têm 
precisamente esse objeto. Sua função é elaborar a religião de que tratamos até agora, a que chamamos 
estática e da qual diríamos que á a religião natural, se a expressão não tivesse adquirido outro sentido. 
Basta-nos, pois, resumir para definir essa religião em termos rigorosos. Trata-se de uma reação 
defensiva da natureza contrao que poderia haver de deprimente para o indivíduo, e dedissolvente para a 
sociedade, no exercício da inteligência” (BERGSON, 1978, pg. 169) 
441 Mais adiante, igualmente: “Devemos sempre ter em mente que o domínio da vida é essencialmente 
o do instinto, que em certa linha de evolução o Instinto cedeu uma parte de seu lugar à inteligência, que 
uma perturbação da vida pode dar-se e que a natureza não tem outro recurso então senão contrapor a 
inteligência à inteligência. A representação intelectual que restabelece assim o equilíbrio em proveito da 
natureza é de ordem religiosa.” (BERGSON, 1978, pg. 107) 
442 “Uma experiência sistematicamente falsa, erguendo-se diante da inteligência, poderá detê-la no 
momento em que ela vá muito longe nas consequências que tire da experiência verdadeira. Assim, pois, 
teria procedido a natureza. Nessas condições, não surpreenderia verificar que a inteligência, logo que 
formada, tenha sido invadida pela superstição, que um ser essencialmente inteligente seja 
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tecido pela imaginação seja propagado e para isso se lhes criará instituições para as 

quais se relegará este trabalho missionário, tão importante quanto os quartéis e 

tribunais. A natureza mobiliza todo o arsenal deontológico, e diríamos como Bentham 

que “quer seja isto, quer seja aquilo que na realidade deve ser feito, não existe nada em 

virtude do qual um homem possa em última análise ser moralmente obrigado a fazê-lo, 

senão em virtude de um desses dois fatores: ou a dor ou o prazer” (BENTHAM, 1984, 

pg. 13), podendo estes serem supostos no além vida. É o que ele chama de “sanção 

religiosa”, que não passa de uma derivação da “sanção física”
443

. Conhecendo o 

artifício, Bentham acreditava conhecer também o artífice, não concebendo qualquer 

intenção ou causa final da natureza neste assunto. Restava o indivíduo como realidade 

acabada e primeira, e se devemos compor uma causa final considerando apenas o 

indivíduo, como não chegaremos à proposição segundo a qual “(...) o prazer é em si 

mesmo um bem - não só isto, mas até o único bem (...); e a dor é em si mesma um mal - 

não só isto, mas o único mal, sem exceção” (BENTHAM, 1984, pg. 31)? Do ponto de 

vista do impulso vital há outros bens desejáveis, contudo. 

 Para além de servir de contrapeso e inibir o individualismo desagregador e a 

transgressão social, haveria ainda uma outra função da capacidade de alucinar no 

homem, e esta tem mais a ver com o estímulo a uma ação desejada pela natureza do que 

com a inibição de uma ação indesejada, também pela natureza. Ocorre com a 

humanidade, pelo fato de ser inteligente, o ser assolada por um cortejo de pensamentos 

deprimentes que colocam em dúvida a efetividade de seus atos para a consecução dos 

planos que perfaz. Espacializando cada ato simples em uma miríade de momentos, cada 

um dos quais devem ser rigorosamente articulados para produzirem os resultados 

esperados, o homem se expõe ao pensamento do erro
444

. Sua ação lhe parecerá cada vez 

                                                                                                                                                                            
naturalmente supersticioso, e que só os seres inteligentes sejam supersticiosos.” (BERGSON, 1978, pg. 
90-1) 
443 Boa parte dos paradoxos enfrentados pelos utilitaristas, que derivam da relatividade social e 
individual de prazeres e dores, não são facilmente extirpados: em tribos onde rituais de modificação do 
corpo são estimados, a dor advinda dos procedimentos são procuradas tendo em vista prazeres 
maiores. A instituição social abrange a todos igualmente, de modo que o indivíduo que porventura não 
veja vantagem em suportar as mesmas dores deve ser engolido pela coletividade. Nas sociedades 
contemporâneas, onde se respeita as vontades individuais, o Estado procura conciliar mas não se pode 
resistir às generalizações, necessárias à administração, e a vontade do grupo acaba por se impor. 
444 “A própria aplicação da inteligência à vida não estará abrindo a porta ao imprevisto e introduzindo 
nela o sentimento do risco? O animal está seguro de si mesmo. Entre o objetivo e o ato, nada nele se 
interpõe. Se sua presa está ali, ele se lança sobre ela. Se estiver à espreita, sua espera é uma ação 
antecipada e constituirá um todo indiviso com o ato em realização. Se o alvo definitivo estiver longe, 
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mais insuficiente para alcançar a finalidade pretendida. Lembrando-nos Gouhier do 

parentesco a que Bergson remete este problema, encontrando em sua base o mesmo 

esquema dos sofismas de Zenão: “(...) a inteligência deixada livre ao eu próprio impulso 

faz recuar indefinidamente o momento de agir e, de toda forma, paralisa a vontade” 

(GOUHIER, 1989, pg. 27, tradução livre). A inteligência jamais poderá passar em 

revista todos os motivos, processar todas as circunstâncias, não poderá considerar todas 

as possibilidades consequentes de um ato, tal como há infinitos pontos possíveis entre a 

linha que vai do ponto A ao B. Sair da imobilidade, cumprir um dever supérfluo através 

de uma ação percebida como vã, sem sentido e minúscula, pagar seus impostos mesmo 

concebendo quantos indivíduos optaram por sonegar sem jamais serem punidos ou 

imaginando todos os desvios e gastos que não contribuirão em nada para a preservação 

e melhoria da estrutura de Estado, eis o grande mistério lógico que devemos explicar. 

Ensina-nos Bergson que, no momento em que somos assolados por essa paralisação da 

vontade, “uma representação surgirá, a de forças favoráveis (...) que prolongariam (...) a 

empreitada naturalmente começada. (...) se inserirá uma garantia extramecânica de 

êxito. (...) rente aos olhos verá brotar a superstição da vontade de ter êxito” 

(BERGSON, 1978, pg. 116)
445

. O homem imaginará assim “forças amigas” que velam 

por ele e preenchem o espaço da dúvida com a certeza de que haverá sucesso em sua 

ação, subitamente revestida de importância como se todos os deuses lhe aplaudissem - 

certeza que, de resto, não passa de alucinação. O ato, o decidir-se a agir, será uma 

espécie de salto de fé, uma decisão que se toma como que impulsivamente e em êxtase, 

                                                                                                                                                                            
como acontece quando a abelha constrói sua colmeia, é um objetivo que o animal ignora; ele só vê o 
objeto imediato, e o impulso de que ele tem consciência de assumir é coextensivo ao ato que ele se 
propõe concretizar. Mas é da essência da inteligência combinar meios com vistas a um fim remoto e 
empreender o que ela não se sente inteiramente senhora de realizar. Entre o que ela faz e o resultado 
que quer obter há no mais das vezes, no espaço e no tempo, um intervalo que deixa margem ao acaso. 
Ela começa, e para que termine é preciso, segundo a expressão consagrada, que as circunstâncias 
concorram para isso. Dessa margem imprevista ela pode aliás ter plena consciência. O selvagem que 
lança sua flecha não sabe se ela atingirá o alvo; não há no caso, como quando o animal se arroja sobre a 
presa, continuidade entre o gesto e o resultado; surge um vazio, aberto ao acaso, atraindo o 
imprevisto.” (BERGSON, 1978, pg. 115) 
445 Falamos em instinto, mas trata-se de um instinto virtual, uma vez que age por intermédio de 
representações, enquanto o instinto passa imediatamente à ação. “Cada linha de diferenciação [da 
vida], mesmo sendo exclusiva, procura alcançar por meios que lhe são próprios as vantagens da outra 
linha: assim, em sua separação, o instinto e a inteligência são tais que aquele suscita em si um 
sucedâneo de inteligência, e esta um equivalente de instinto. É essa a ‘função fabuladora’: instinto 
virtual, criador de deuses, inventor de religiões, isto é, de representações fictícias ‘que farão frente à 
representação do real e que, por intermédio da própria inteligência, terão êxito em suscitar dificuldades 
ao trabalho intelectual’. Assim, do mesmo modo que a obrigação, cada deus é contingente ou mesmo 
absurdo, mas o que é natural, necessário e fundado é ter deuses, é o panteão dos deuses.” (DELEUZE, 
1999, pg. 88). Cf. também BERGSON, 1978, pg. 153. 
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munido de uma energia que a razão sozinha não pode fornecer - antes, só pode deprimir. 

Como assevera Jankélévitch em Henri Bergson, 

O intelecto não só compromete a coesão do grupo, graças às suas reflexões 

egoístas, mas também abala tanto a nossa confiança na vida, imprimindo em 

nós a representação necessária da morte, e a nossa fé em nossa própria agência, 

separando cada vez mais a iniciativa de nossos empreendimentos do seu 

desenlace desejado. É contra esse duplo perigo que a natureza precisa 

defender-se: ela convoca em seu auxílio rituais e mitos que, exatamente como a 

obrigação moral, são substitutos do instinto. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 

157, tradução livre446) 

Em um de seus exemplos brilhantes, Bergson recorre à observação atenta dos jogadores 

em cassinos para ver, atuante nos “civilizados”, a mesma alucinação da vontade com a 

qual preenchemos ficcionalmente (sem nos darmos conta) o espaço de espera que separa 

nossa ação iniciada e o seu resultado esperado (Cf. BERGSON, 1978, pg. 117). Mas 

também o mesmo fenômeno se manifesta em qualquer situação em que o homem se 

sente “(...) joguete de forças imensamente superiores à sua” (BERGSON, 1978, pg. 

126), como ocorre nas grandes catástrofes. O medo poderia paralisar as suas ações e 

prejudicar a sobrevivência, de modo que o salutar receio natural, útil quando nos faz 

sermos mais cautelosos em evitar o perigo, pode ter sua finalidade natural subvertida e 

arriscar a sobrevivência em lugar de ser-lhe útil (Cf. BERGSON, 1978, pg. 130). Atua 

então a capacidade alucinatória, que intervém para “contrapor uma reação defensiva ao 

medo, [e] evitar uma contração da vontade” (BERGSON, 1978, pg. 132). Da ficção 

natural de “forças amigas extramecânicas” às oferendas feitas aos deuses e espíritos há 

um passo pequeno. O homem acabará por personificar essas forças e buscará aliar-se a 

elas e conseguir seus favores para atingir seus objetivos mais desejados. “A magia é, 

pois, inata ao homem, não passando da exteriorização de um desejo de que o coração 

está cheio” (BERGSON, 1978, pg. 139). 

 A mesma capacidade de projetar-se para o futuro que devemos à inteligência 

revelará o maior dos seus males, ainda, quando der a ver na derradeira ponta da linha do 

tempo desenrolada em imaginação, o fato inelutável da morte
447

 - que de resto espreita a 

                                                           
446 “Not only does the intellect, thanks to its egotistical reflections, compromise the cohesion of the 
group, it also shakes both our confidence in life, by representing to us the necessity of death, and our 
faith in action, by separating more and more the initiative of our undertakings from their outcome. 
Against this double danger, nature must defend itself: it calls up rituals and myths that, just like moral 
obligation, are substitutes for instinct.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 157) 
447 “O homem é o único animal cuja ação é incerta, o único, animal que hesita e tateia, que elabora 
projetos com a esperança de ter êxito e com receio de fracassar. É o único que se sente sujeito à 
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cada momento, sobretudo quando expostos às atividades perigosas que são mais 

frequentes quanto mais seja incipiente o grau de desenvolvimento da técnica. Diria 

Bergson, ainda no capítulo segundo de As duas fontes: 

(...) nada lhe seria mais inútil [ao animal] que o saber que deve morrer. Ele 

tem, isto sim, interesse em ignorá-lo. Mas o homem sabe que morrerá. Todos 

os demais seres vivos, apegados à vida, adotam-lhe simplesmente o impulso. 

Se não pensam a si mesmos sub specie aeterni, sua confiança, perpétua invasão 

do presente no futuro, é a tradução desse pensamento em sentimento. Mas com 

o homem aparece a reflexão, e por conseguinte a faculdade de observar sem 

utilidade imediata, de comparar observações provisoriamente desinteressadas, 

enfim, de induzir e generalizar. Ao verificar que tudo o que vive em torno de si 

acaba por morrer, ele se convence de que também morrerá. (...) Mas essa 

convicção vem obliquamente ao movimento da natureza. (...) o pensamento da 

morte deverá retardar no homem o movimento da vida. (BERGSON, 1978, pg. 

108) 

A ideia da vida após a morte, portanto, também se impõe naturalmente para nós, e o 

“reino dos céus” não poderá prometer apenas castigos eternos aos transgressores. Deve 

também prometer delícias eternas, igualmente exacerbadas pela imaginação
448

, para os 

que se resignam e, mansos, cumprem a lei, seja da comunidade terrena (dê a César o 

que é de César), seja da comunidade do além. Estimulados por essas doces promessas 

os homens não temerão arriscar a vida - na ponta extrema, é verdade, espreita a vontade 

prematura de morrer, e o suicídio também pode acabar sendo estimulado, em uma nova 

reviravolta. Não tardará e a religião instituirá o suicídio como pecado capital e o suicida 

não poderá gozar das delícias prometidas no além, estando reservado a este os horrores 

de que falamos antes. Qual não será a reinvenção do suicídio pelos espécimes da 

modernidade que se despiram desses medos punitivos no além, sem adotarem o 

ardoroso culto à humanidade e à razão. Abriu-se, contudo, lugar à eutanásia consentida, 

e é provável que o tensionamento entre aqueles que continuarão a considerar pecado 

capital o retirar a própria vida e aqueles que defendem a eutanásia consentida só se 

                                                                                                                                                                            
doença, e o único também que sabe que deve morrer. O resto da natureza se expande numa 
tranquilidade perfeita. De nada adianta que plantas e animais estejam expostas a todos os acasos, nem 
por isso cuidam do instante que passa como o fariam pela eternidade” (BERGSON, 1978, pg. 168-9). 
Hume estivera também atento ao destino niilista de inteligência assim levada ao paroxismo: “Quando 
refletimos sobre a brevidade e incerteza da vida, como nos parece desprezível nossa busca de 
felicidade! E, mesmo que nossa preocupação não fique limitada a nossa própria vida, como parecem 
frívolos nossos projetos mais grandiosos e mais generosos, quando pensamos nas incessantes mudanças 
e revoluções das coisas humanas, devido às quais as leis e o saber, os livros e os governos, são 
carregados pelo tempo, como se fosse uma veloz torrente, e se perdem no imenso oceano da matéria! É 
inegável que esta reflexão tende a mortificar todas as nossas paixões , mas não irá ela por isso mesmo 
contrariar o artifício da natureza, que felizmente induziu em nós a opinião de que a vida humana tem 
alguma importância? E não poderá uma tal reflexão ser utilizada com êxito por pensadores 
voluptuosos,a fim de nos arrastarem dos caminhos da ação e da virtude para os campos floridos da 
indolência e do prazer?” (HUME, 1996, pg. 188) 
448 Cf. BERGSON, 1978, pg. 109. 
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resolverá por um salto criativo que transforme a face corrente da religião que a 

proscreve como forma humanista e solidária de combater o sofrimento alheio de 

enfermos graves e terminais. Desses saltos trataremos adiante. Gostaríamos apenas de 

apontar para o caráter absolutamente inócuo de contrapor razões deontológicas às 

(ir)razões religiosas, na tentativa de convencer religiosos a aceitarem a eutanásia 

consentida, por exemplo. Não se trata de dar razões, mas de refundar emoções. 

 A religião é natural ao gênero humano. Assim, não há diferença de natureza 

entre a mentalidade dos “povos primitivos” e aquela dos “civilizados”, sendo que não há 

contradição entre inteligência e religião no bergsonismo - afastando-se o nosso autor, 

também neste aspecto, da tradição. Conforme nos lembra Worms, “(...) o homem 

compensa os defeitos de sua inteligência não exatamente pelos instintos (em 

comunicação imediata com a vida, segundo A evolução criadora), mas pelas ficções” 

(WORMS, 2010, pg. 313). A natureza, para agir sobre os seres inteligentes, suscita-lhes 

representações naturais, sem prescindir da própria inteligência. Isso significa que a 

religião aparece como necessária à humanidade, quanto à forma. Seu conteúdo, a 

matéria que irá adquirir pelas representações ficcionais da inteligência, contudo, varia 

(assim como ocorre com a diversidade das línguas humanas, embora seja necessário que 

haja linguagem
449

) e se presta também ao progresso
450

, exercido superficial e 

profundamente, aberto pelas faculdades da inteligência, em concerto. 

Existem assim temas, simples ou complexos, fornecidos pela natureza; e há, 

por outro lado, mil e uma variações executadas sobre eles pela fantasia 

humana. Aos próprios temas se ligam sem dúvida as crenças fundamentais que 

a ciência das religiões encontra quase em toda a parte. Quanto às variações 

sobre os temas, são os mitos e mesmo as concepções teóricas que se 

diversificam ao infinito segundo as épocas e os lugares. (BERGSON, 1978, pg. 

110) 

No primeiro dos casos, mais do que progresso, falaríamos melhor em variação, 

aparentada à mudança quantitativa. No segundo, há enriquecimento e alargamento do 

antigo, inaugurando o novo na religião, modificando substancialmente a sua face 

anterior ao modo da mudança qualitativa. Tomadas do ponto de vista das suas doutrinas 

                                                           
449 “O panteão existe independente do homem, mas depende do homem fazer entrar nele um deus. (...) 
cada deus é contingente, ao passo que a totalidade dos deuses, ou antes, o deus em geral, é 
necessário.” (BERGSON, 1978, pg. 165); “(...) as guerras, as negociações e a política de uma época se 
assemelham às de uma outra mais do que o gosto, o gênio e os princípios especulativos.” (HUME, 1996, 
pg. 315) 
450

 “A evolução é em geral lenta e natural, mas pode também ser rápida e realizar-se artificialmente sob 
os próprios olhos dos adoradores do deus. (...) um decreto do príncipe podia bastar para fazer ou 
desfazer deuses.” (BERGSON, 1978, pg. 156) 



224 
 

e máximas, naquilo que elas tem de estáveis e de dogmáticas, elas serão chamadas de 

“religiões fechadas” ou estáticas, por Bergson
451

, e suas variações topológicas se 

produzem por juízos analíticos. Na ponta oposta haverá uma outra, de outro tipo, a que 

dedicaremos parte do nosso próximo capítulo mas que já antecipamos acima, quando 

nos referimos aos saltos criativos, sintéticos, modificadores de emoções, que estão por 

trás do movimento que se imprime às religiões estáticas e da criação de novas religiões. 

Aquela imediatamente desejada pela natureza é a primeira, que se amolda às exigências 

da sociedade fechada. A comparação com sociedades de insetos é crucial ao intento do 

filósofo de recolocar os fenômenos da moral no interior dos fenômenos gerais da vida e 

da natureza, para buscar os seus fundamentos seguros. Como não ver que “a força em 

virtude da qual a operária (...) executa o trabalho ao qual está predestinada por sua 

estrutura - não pode diferir radicalmente da causa (...) em virtude da qual cada tecido, 

cada célula de um corpo vivo funciona para o bem maior do conjunto” (BERGSON, 

1978, pg. 24)? Como supor que esta força, atuante em todas as sociedades da natureza, 

não deixou qualquer rastro nas sociedades humanas? Costuma-se definir o homem e a 

cultura (com a moral nela implicada) como aquilo que é exatamente oposto à natureza 

observável. A civilização e as instituições representariam a nossa vitória sobre a 

natureza, que é relegada aos chamados selvagens que habitam as matas e as selvas, mas 

também ao corpo físico. Se não podemos nos livrar dele, acredita-se, ao menos 

podemos controlá-lo cada vez mais, conforme o progresso da psicologia. Assim pensa o 

indivíduo da sociedade industrial moderna. A Bergson não ocorre reduzir a natureza a 

sua parte propriamente naturada. Vimos já como trata-se de recuperar a natureza 

naturante, a propriamente criadora, da qual a natureza de primeiro tipo não passa de 

produto. Surge o paradoxal efeito através do qual a própria natureza produz a 

inteligência destinada a subvertê-la - mesmo que não a deixe ir tão longe
452

. 

                                                           
451 “Puerilidades, monstruosidades, a lista é interminável de práticas inventadas no caso pela estultícia 
humana. A se enxergar só isso, ter-se-ia fastio da humanidade. (...) Há sociedades que progridem - 
provavelmente aquelas que condições de existência desfavoráveis obrigaram a certo esforço para viver, 
e que consentiram então, vez por outra, em acentuar seu esforço para acompanhar um iniciador, um 
inventor, um homem superior. (...) Há, por outro lado, sociedades que mantêm seu nível, 
necessariamentemuito baixo. Como mudam assim mesmo, produz-se nelas, não mais uma 
intensificação que seria um progresso qualitativo, mas multiplicação ou exageração do primitivamente 
dado: a invenção, se podemos ainda empregar esta palavra, não mais exige esforço.” (BERGSON, 1978, 
pg. 113). Cf. também BERGSON, 1978, pg. 114. 
452

 “Um ser só se sente obrigado se for livre. (...) a obrigação nos aparece como a própria forma que a 
necessidade assume no domínio da vida quando ela exige a inteligência, a opção e, por conseguinte, a 
liberdade, para realizar certos fins.” (BERGSON, 1978, pg. 24) 
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 Em vão se dirá que através da cultura o homem pode virar as costas e restringir o 

espetáculo da cadeia alimentar às matas: as unidades políticas, apartadas de todas as 

demais, são como os organismos animais em luta e desarmonia na natureza. Mesmo no 

interior de um mesmo corpo político espreita a guerra civil, a cisão fratricida da unidade 

política. A natureza, tal como inscrita nos outros seres, também prepara os seres 

humanos para o círculo e o fechado
453

, e a inteligência que nos permite conquistar a 

natureza naturada e nos assenhorar do universo criado, igualmente arrisca colocar tudo a 

perder.  

Pensemos pois numa formiga que tenha certo vislumbre de reflexão e que 

julgue então estar errada em trabalhar sem descanso para as demais. Suas 

veleidades de preguiça não durariam mais que alguns instantes, o tempo que 

brilhasse a centelha de inteligência. No último desses instantes, no momento 

em que o instinto, reassumindo a vantagem, a reconduzisse por viva força à sua 

tarefa, a inteligência que vai ceder o lugar ao instinto diria, a título de adeus: é 

preciso porque é preciso. Esse "dever pelo dever" não seria mais que a 

consciência momentaneamente tomada de um puxão sofrido - de puxão que se 

fizesse ao esticar o fio por um momento afrouxado. (BERGSON, 1978, pg. 21) 

Ao fim do segundo capítulo de As duas fontes Bergson associa a religião com a guerra, 

na medida em que os deuses próprios de cada uma das comunidades, para além de 

reforçarem a coesão social pela promessa de punição e exaltação superior, são logo 

evocados para garantir proteção contra a ameaça dos outros povos, se vinculando 

imediatamente ao território no qual a comunidade vive. E essa vinculação é natural, 

uma vez que, segundo Bergson, “Desde que o homem cultiva a terra, possui deuses que 

se interessam pelas colheitas, que dão o calor, que asseguram a regularidade das 

estações. (...) ao lhes atribuir funções, a fantasia lhes atribui uma soberania que assume 

muito naturalmente a forma territorial” (BERGSON, 1978, pg. 158). Território é, pois, 

uma condição necessária da nação, e tende a se confundir com a comunidade na medida 

em que, inicialmente, é imediata a percepção de que a subsistência depende diretamente 

da terra, que inclusive a terra guarda os ossos dos antepassados enterrados, que nunca 

deixam de habitar o cotidiano, como vimos. À medida que o território e todo recurso 

                                                           
453 We would very much like to circumscribe evil outside ourselves, and we would even do the 
impossible to avoid such bad company. Yet evil is in us. We would prefer the demon provided it could be 
localized and found. But how does one exorcize oneself? Evil is not an entity, it is an intention, an evil 
will, and consciousness does not easily purge it. Consciousness shelters its own enemy. The worm is in 
the apple. (...) The evil tendency attaches itself to the progress of the positive tendency. It is the evil 
tendency that at every moment converts evolution into a circular process. Just as gravitation results 
from two divergent forces that join one another, so the stagnation of stationary species is but the 
compromise reached between levitation and geotropism, between life that wants to rise and the anti-
spiritual inclination that wants to descend, between the inertia of weightiness and the vocation of 
progress, or, as Bergson would later say, between pressure and aspiration. Consciousness, torn against 
itself, adopts a mean and spins in place.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 144-5) 
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assentado sobre ele era visado pelos rivais, naturalmente também “A guerra convertia-se 

em luta entre divindades rivais. Estas podiam aliás reconciliar-se (...) a cidade ou o 

império, por um lado, e por outro os seus deuses tutelares, constituíam um consórcio 

vago cujo caráter variou ao infinito.” (BERGSON, 1978, pg. 160). Comenta Worms, 

também correlacionando coerção social, religião e guerra, que a religião estática “(...) 

acrescenta à força do hábito a de uma imaginação que tem efeitos práticos de uma 

potência inaudita. Ela nos faz agir, ela nos impele ao sacrifício, ela aumenta ainda as 

tendências à imoralidade e à guerra que contém virtualmente o fechado enquanto tal” 

(WORMS, 2010, pg. 312-3). Faz-se hora de definirmos este importante conceito do 

último livro de Bergson, o “fechamento”, em sua relação com o egoísmo, com o espaço 

(territorial), com a conservação, a exclusão e a guerra. 

 

2. O homem como novo obstáculo para a evolução da vida: o conceito de “fechado” no 

bergsonismo 

 Vimos como, para Bergson, trata-se de recolocar a inteligência no interior da 

natureza, e se houver qualquer faculdade sobrenatural, esta não será inteligência - ao 

menos, não a razão pura. A inteligência, como vimos, porta instintos sociais. A 

consideração destes instintos nos leva, irremediavelmente, ao pessimismo e a condição 

humana, tão elevada ao fim de A evolução criadora, parece se rebaixar na primeira 

parte do último livro de Bergson. O instinto social que logra produzir sociedades 

suficientemente coesas, se evita a guerra de todos os indivíduos contra todos os demais 

do mesmo grupo (através do irrazoável), não evita - antes, suscitaria - a guerra entre 

sociedades distintas
454

. Os laços que nos prendem à sociedade são curtos, e se trata 

                                                           
454 “(...) entre a nação, por maior que seja, e a humanidade, existe a mesma distância que há do finito ao 
infinito, do fechado ao aberto. (...) Quem não perceberá que a coesão social se deve, em grande parte, à 
necessidade que tem uma sociedade de se defender contra outras, e que é primeiro contra todos os 
demais homens que amamos os homens com os quais convivemos?” (BERGSON, 1978, pg. 27); “(...) as 
sociedades cujo desígnio estava pré-formado na estrutura original da alma humana, e cujo plano se 
pode ainda perceber nas tendências inatas e fundamentais do homem atual, exigiam que o grupo 
estivesse estreitamente unido, mas que de grupo a grupo houvesse hostilidade virtual: devia-se estar 
sempre pronto para atacar ou defender. Não, sem dúvida, que a natureza quisesse a guerra pela 
guerra.” (BERGSON, 1978. pg. 47-8). Acaso pode a guerra entre todas as nações cessar? Isso implicaria, 
no mínimo, recursos suficientes para todas elas, que por sua vez exigem igual capacidade produtiva e 
conhecimento técnico. Essas coisas, contudo, poderão sempre ser desigualmente distribuídas. No 
horizonte que se estende diante de nós, o mercado mundial ainda persistirá por muito tempo como 
regulador das relações entre nações, e neste cenário há declarada guerra entre forças produtivas pela 
conquista de mercados e de tecnologia que aumente a produtividade e faça, consequentemente, com 
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sempre de sociedade de alguns seres humanos - certamente, no princípio, aqueles com 

quem dividimos uma proximidade física imediata -, e jamais a humanidade inteira. 

Trata-se de 

(...) sociedades fechadas. De nada vale serem muito grandes em comparação 

com pequenos grupamentos aos quais fôramos levados por instinto, e que o 

mesmo instinto tenderia provavelmente a reconstituir hoje se todas as 

aquisições materiais e espirituais da civilização desaparecessem do meio social 

em que as achamos depositadas, mesmo assim têm por essência abranger a 

cada momento certo número de indivíduos e excluir outros. (...) a paz tem sido 

sempre até o presente uma preparação para a defesa ou mesmo para o ataque; 

seja como for, sempre para a guerra. Nossos deveres sociais visam à coesão 

social; queiramos ou não, eles nos determinam uma atitude que é a da 

disciplina perante o inimigo. (BERGSON, 1978, pg. 25-6) 

O conceito de “fechamento” é crucial para As duas fontes. A imagem espacial que ele 

encerra, vindo somar-se de maneira recorrente àquela do “círculo”, mobilizada por 

Bergson em diversos momentos de sua obra, aponta já para o seu significado. Nas 

palavras de Worms, “Serão „fechadas‟ de maneira mínima (...) as morais e as religiões 

[embora não somente] que se distinguem umas das outras por exclusão mútua, como 

grupos por fronteiras” (WORMS, 2010, pg. 286)
455

. O conceito de fechado expande-se, 

no decorrer da obra de Bergson, sendo aplicado também às sociedades, aos regimes 

políticos e mesmo às filosofias
456

. O fechado estará em oposição ao aberto, de que nos 

ocuparemos no próximo capítulo. Essa oposição remete, de modo profundo, à oposição 

fundamental do bergsonismo entre tempo e espaço, e ressignifica as conclusões de A 

evolução criadora, fazendo da sociedade fechada o análogo da materialidade e da queda 

ou da inversão do movimento ascendente do elã vital
457

. Importa notar, com Worms, 

que não se tratam de conceitos abstratos, mas remetem às potências do tempo que 

discutimos em nosso capítulo terceiro: “A tese de Bergson, portanto, será que, em cada 

                                                                                                                                                                            
que se ganhe mercado de outras nações e passe a vender no lugar destas outras. A coesão social se 
impõe, portanto, ainda, e os países enfrentam a aniquilação - só em última instância militar, mas 
primeiro, pela pobreza, cisão intestina e anexação, primeiro material e cultural, e finalmente territorial, 
repositório de recursos os quais, para que sejam explorados, supõem capacidades técnicas que são 
monopólio de um punhado de nações. “Na prática, nossa moral efetiva é a do sucesso material obtido 
por meio de luta; isto aplica-se tanto às nações como aos indivíduos.” (RUSSELL, 1955, pg. 83) 
455Segundo Worms ainda, “(...) o que progressivamente definiu a essência do ‘fechado’ nas duas 
primeiras partes *de As duas fontes+: *foi+ a exclusão, a dominação *e+ a guerra” (WORMS, 2010, pg. 
301). 
456 “(...) em cada uma das três partes temáticas do livro *As duas fontes+, a moral, a religião, a política, 
encontra-se a mesma distinção entre o fechado e o aberto” (WORMS, 2010, pg. 297) 
457 “O movimento de especialização, de ‘distensão’ ou de ‘descida’ metafísica, que estudamos mais 
atrás, torna-se aqui uma verdadeira experiência psicológica e moral da obrigação ou, uma vez mais, da 
‘pressão’, um peso que atrai a ação do homem para baixo, que faz entrar sua exceção biológica (uma 
inteligência já caracterizada, em A evolução criadora, pela ‘abertura’ no nível da animalidade e do 
instinto).” (WORMS, 2010, pg. 299) 
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moral e em cada religião (talvez também em cada filosofia), há uma parte de 

fechamento e uma parte de abertura, que são (...) forças concretas, que reclamam não 

somente distinções, mas atos” (WORMS, 2010, pg. 287). A força do fechamento, 

propriamente social, de que nos ocupamos neste capítulo, é aquela infra-intelectual, que 

Bergson aproxima do instinto, e que origina o “todo da obrigação”
458

, a primeira forma 

da obrigação moral de que nos ocupamos. Há outra força, supra-intelectual, que 

corresponderá, como veremos, a outra forma de obrigação moral. Importa notar que, no 

plano intelectual, o propriamente humano, o que há é a mistura: a inteligência tem a sua 

franja de instinto e a sua possibilidade intuitiva a um só tempo. Com essas 

considerações enveredamos para a conclusão de Worms, para quem As duas fontes “(...) 

contém em si (...) toda a filosofia de Bergson” (WORMS, 2010, pg. 288). 

 As leis da cidade, segundo Bergson, cumprem a mesma função da linguagem: 

separam o significado que estava a princípio amalgamado e fundido (con-fuso). No caso 

da lei, o significado que é separado é justamente o que importa e o que não importa para 

a coesão do grupo. A comunidade que aperfeiçoa a linguagem e a escrita, tende a 

eternizar em máximas as prescrições e proscrições sedimentadas pelo hábito social. Em 

uma sociedade em que a escrita não é estimulada por qualquer motivo circunstancial, a 

moralidade social jamais chega a se distinguir da religião. Nas palavras de Bergson: 

(...) nos grupamentos humanos, tais como saíram das mãos da natureza, a 

distinção entre o que importa e o que não importa para a coesão do grupo não é 

tão nítida e as consequências de um ato realizado pelo indivíduo não parecem 

tão estritamente individuais (...). Nessa sociedade, tudo o que é usual é 

necessariamente obrigatório, dado que a solidariedade social, não estando 

condensada em leis, estando ainda menos nos princípios, difunde-se pela 

comum aceitação dos usos. Tudo o que é habitual aos membros do grupo, tudo 

o que a sociedade espera dos indivíduos, deverá portanto assumir um caráter 

religioso, se é verdade que pelo cumprimento do costume, e por ele somente, o 

homem está ligado aos demais homens e desligado assim de si mesmo. 

(BERGSON, 1978, pg. 102) 

Assim a moral se especializa, por assim dizer, e se condensa em máximas cada vez mais 

claras e distintas, que terminarão por se descolar do corpo da religião. Desde então o 

acordo entre as exigências do “reino dos céus” e aquelas do “reino dos homens” podem 

conflitar, se não houver um conciliador “dê a César o que é de César”. Não estranha, 

contudo, que essas exigências sejam, no mais das vezes, conciliáveis, e seja como for 

que se represente a morada dos deuses, é sempre ao modo de uma sociedade perfeita 

                                                           
458“A primeira moral (...) ‘o todo da obrigação’ (...) possui um limite apenas, ela não vale para todos, mas 
para ‘as sociedades fechadas’.” (WORMS, 2010, pg. 295) 
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que se o buscará fazer (a perfeição significando, naturalmente, não só a justiça das 

leis
459

, mas a plena conformidade de todos os homens para com elas). “A religião 

primitiva, vista pelo aspecto que encaramos primeiro, é uma precaução contra o perigo 

que se corre, desde que se pense, de se pensar apenas em si. É, pois, precisamente uma 

reação defensiva da natureza contra a inteligência” (BERGSON, 1978, pg. 103). 

Expressa-se primeiro por proibições e tabus; logo são formuladas e evoluem com a 

escrita (Cf. BERGSON, 1978, pg. 105), que permite o seu enriquecimento dado que 

preservam a memória de desenvolvimentos que o sistema das instituições orais não é 

capaz. As funções dedicadas aos sacerdotes vão logo solidificando-se em instituições 

duráveis
460

, passadas às gerações posteriores, que por sua vez ligarão cada membro da 

sociedade entre si, amparados nas raízes estáveis do passado que se tende a cultuar. 

Qualquer questionamento e mudança tende a ser considerado, como antes, transgressão 

ou heresia. Conforme Bergson, ainda no capítulo segundo de As duas fontes: 

(...) o que liga os membros entre si de uma sociedade determinada é tradição, a 

necessidade, a vontade de defender o grupo contra outros grupos, e de situá-lo 

acima de tudo. A religião que consideramos natural visa incontestavelmente 

conservar, a estreitar esse vínculo: ela é comum aos membros de um grupo, ela 

os associa intimamente nos ritos e cerimônias, distingue o grupo dos demais 

grupos, assegura o êxito do empreendimento comum e tranquiliza contra o 

perigo comum. Não nos parece duvidoso que a religião, tal qual sai das mãos 

da natureza, tenha preenchido ao mesmo tempo -para empregar nossa língua 

atual - as duas funções: moral e nacional. Essas duas funções estavam 

confundidas necessariamente, com efeito, em sociedades rudimentares onde 

não havia senão costumes. (BERGSON, 1978, pg. 170) 

Logo se nota que o hábito socialmente construído se constitui como pré-requisito para a 

moral social. O hábito socialmente adquirido facilita a coesão do grupo, ao mesmo 

tempo é também empecilho para a moral que se dirige não ao compatriota, mas ao 

estrangeiro ou ao “homem em geral”, predispondo os homens a determinadas ações 

discriminatórias. “Discriminar” significa separar: os pertencentes ao grupo dos que são 

forasteiros. Os hábitos, costumes e maneiras de pensar e de viver, consolidados pela 

                                                           
459 São recorrentes as referências de Bergson à aproximação natural que se produz no espírito humano 
entre uma lei moral e as leis físicas (Cf. BERGSON, 1978, pg. 103-107). As leis da sociedade aparecem 
para os seus membros com o mesmo caráter de necessidade e imutabilidade que as leis que regem o 
universo físico, ambas sendo percebidas como tecidas pelo próprio Deus - ao que contribui o fato de os 
costumes sociais serem imemoráveis, não sendo possível retraçar sua data de origem. 
460 “(...) que aconteceria se a crença individual fosse sustentada, confirmada por um povo inteiro, e se 
tomasse seu ponto de apoio no passado como no presente? Que aconteceria se o deus fosse cantado 
pelos poetas, instalado em templos, representado pela arte? Enquanto a ciência experimental não se 
tiver solidamente constituído, não haverá garantia maior da verdade que o consenso universal. Diga- se 
de passagem, nisso consiste uma das razões de ser da intolerância. Aquele que não aceita a crença 
comum a impede, enquanto a negue, de ser totalmente verdadeira. A verdade só recuperará sua 
integridade se ele desaparecer ou retratar-se.” (BERGSON, 1978, pg. 163-4) 
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tradição nacional, aparecem como condicionantes que dificultam o acordo e a 

convivência entre os de nacionalidades diferentes
461

. Aos segundos, enquanto 

permanecem em sua condição de forasteiro, a natureza reserva uma hostilidade natural 

irrevogável por qualquer instinto senão o da imposição pela força. Mas a guerra assim 

concebida também se espraia para o interior do corpo social, havendo fissuras na 

nacionalidade. Se contra o conservadorismo se batem os progressistas de todos os 

tempos
462

, é porque o comum dos homens tende naturalmente a aferrar-se nos hábitos 

recebidos e erigi-los em tradição, lhes conferindo um acréscimo de legitimidade dado 

exclusivamente pelo tempo em que existem - como uma grande petição de princípio. De 

todo modo, ainda, grupos diferentes em uma mesma sociedade podem reivindicar uma 

interpretação diversa do mesmo conteúdo herdado do passado que o ressignifique, 

passando ao conflito. Com mais razão ainda os sentimentos morais que se aprova 

socialmente atuarão como condicionantes das atitudes individuais ao nível da vida 

prática e superficial, quando bastaria um esforço de atenção voltada a si mesmo para 

reconhecer a não utilidade de algum deles (ao menos assim é para os partidários do 

liberalismo inglês). Os “progressistas”, aqueles dotados de “espírito de inovação”, em 

todas as épocas, ao apontarem para o fato da arbitrariedade dos hábitos sociais herdados 

e da ação irrefletida que os constitui, ocasionam verdadeiras revoltas (Cf. BERGSON, 

1988, pg. 118). Acabam se tornando forasteiros em sua própria pátria, recusando sua 

herança como o filho ingrato recusa a de seus pais. A guerra civil contra os 

conservadores, defensores da herança social, ameaça todas as sociedades, e quem lança 

os olhos sobre a história de uma nação, percebe nos movimentos separatistas e nas 

querelas intestinas de toda ordem as mesmas forças de divisão que atuam na natureza, 

                                                           
461Nosso autor encontra também o behaviorismo, essa corrente psicológica que reduz os organismos ao 
mecanismo da ação e reação constituídos pelo hábito. “Assim, uma campainha extrairá dos excitantes 
mais diversos - pressão da mão, sopro do vento, corrente elétrica - um som sempre o mesmo; convertê-
los-á assim em ressoadores e desse modo os tornará semelhantes entre si, indivíduos constitutivos de 
um gênero, simplesmente por permanecer ela mesma: campainha e nada mais que campainha, nada 
pode fazer, caso reaja, a não ser soar.” (BERGSON, 2006, pg. 59) 
462 “(...) há ‘conservadores’ - esses cujos esforços se dirigem todos no sentido (...) de conservar para uma 
classe, para certos grupos, umas tantas vantagens, ligadas a abusos e iniquidades. Onde quer que surja a 
oposição conservadora, há um privilégio que se quer manter. Ela resiste pura e simplesmente ao 
progresso, que destruiria as vantagens dos grupos dominantes, afrontando preconceitos e superstições 
(...) [Mas] A sociedade é um organismo em evolução, um corpo em movimento, total, contínuo, integral 
- como o de um rio no seu declive; os conservadores põem-lhe diques, suspendem o progresso normal: 
as águas, as injustiças acumulam-se, e, um dia, o seu peso rompe o dique - é a revolução social; foram os 
conservadores que a prepararam. Por isto, a história humana se desenvolve como uma corrente cortada 
de barragens, vagas que se despedaçam contra obstáculos, catástrofes, crises e destruições violentas, 
devido a que os grupos dos satisfeitos não consentem o transformar incessante das coisas.” (BOMFIM, 
2008, pg. 118-9) 
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operando. Lembra-nos Worms que “(...) a estrutura da obrigação pura se encontra na da 

religião estática, e da dominação política, que vão reforçá-la consideravelmente” 

(WORMS, 2010, pg. 308), articulando-se em um mesmo fechamento a religião estática, 

a moral social e a dominação política de um grupo integrante da nação sobre outros. 

 Assim fazendo os homens dotados de “espírito de inovação” pressionam por 

novas e diversas formas de ser, de sentir e viver, por instituições de novos hábitos, que 

são, como toda novidade, verdadeiras ofensas às convenções tão solidamente assentadas 

em largo tempo de existência. A sociedade aparece aos seus olhos com sua existência 

mutante, a que o menor olhar atento bastaria para desnudar, mas que aparecem com a 

fixidez que lhe confere uma percepção que se aferra mais ao nome, ao conceito e seu 

caráter de eternidade e imobilismo
463

, do que à concretude do real movente. Não 

obstante, a cada década, a face de todas as sociedades mudam tanto que não há pessoa 

idosa que não seja saudosista dos tempos perdidos sobre um mesmo chão. O 

questionamento da tradição aparece aos partidários da razão, como Russell, como obra 

da inteligência pura. Diversa é a perspectiva de Bergson, para quem 

A inteligência geral, faculdade de arranjar “racionalmente” os conceitos e de 

manejar convenientemente as palavras, deve portanto concorrer para a vida 

social, assim como a inteligência no sentido mais estrito, função matemática do 

espírito, preside ao conhecimento da matéria. É sobretudo na primeira que 

pensamos quando dizemos acerca de um homem que ele é inteligente. 

Entendemos com isso que ele tem habilidade e facilidade em fazer casarem 

entre si os conceitos usuais para deles extrair conclusões prováveis. Só lhe 

podemos ser gratos, enquanto ele se ativer às coisas da vida corrente, para a 

qual os conceitos foram feitos. (BERGSON, 2006, pg. 92). 

Nosso autor buscará produzir um conceito de “razão” que não seja mais sinônimo de 

inteligência pura
464

. Nesse sentido Bergson deprecia a fé que a sociedade moderna tem 

sobre o ideal da “democracia”, contido no formalismo liberal-burguês, em que os 

“embates de ideias” serão as regras para o convencimento no interior de alguma arena 

                                                           
463 “A influência da linguagem sobre a sensação é mais profunda do que normalmente se pode pensar. 
Não só a linguagem nos leva a acreditar na invariabilidade das nossas sensações, mas introduzir-nos-á 
em erro, por vezes, quanto ao carácter da sensação experimentada. Assim, quando como uma iguaria 
rara, o seu nome, enriquecido com a aprovação que se lhe dá, interpõe-se entre a minha sensação e a 
minha consciência; poderei acreditar que o sabor me agrada, quando um simples esforço de atenção me 
provaria o contrário.” (BERGSON, 1988, pg. 92); ”A natureza tendo nos destinado a utilizar e a dominar a 
matéria, a inteligência só evolui com facilidade no espaço e só se sente à vontade no inorganizado. 
Originariamente, tende à fabricação; manifesta-se através de uma atividade que preludia a arte 
mecânica e através de uma linguagem que anuncia a ciência - todo o resto da mentalidade primitiva 
sendo crença e tradição.” (BERGSON, 2006, pg. 87-88) 
464

 “O espírito filosófico simpatiza com a renovação e a reinvenção sem fim que estão no fundo das 
coisas, e as palavras tem um sentido definido, um valor convencional relativamente fixo; só podem 
exprimir o novo como um rearranjo do antigo.” (BERGSON, 2006, pg. 92)  
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política em que se exerce o poder em uma sociedade contemporânea. O parlamento, 

lugar da resolução de conflitos pela fala, supõe que o logos inerente ao discurso, que as 

exigências racionais somente, serão capazes de demover as paixões de grupos nacionais 

que se opõem. Mas, para Bergson, “(...) conversação lembra muito conservação. (...). E 

o objetivo essencial da sociedade é inserir uma certa fixidez na mobilidade universal. 

Tantas são as sociedades, tantas são as ilhotas consolidadas, aqui e ali, no oceano do 

devir.” (BERGSON, 2006, pg. 92). Os conservadores poderão arrogar-se moderados, 

sendo a moderação signo de ponderação racional, neutra, desinteressada, de qualquer 

questão
465

. Mas o critério do convencimento daqueles que querem mudança é o mais 

das vezes a retórica apaixonada: serão chamados loucos e irrazoáveis. Não podem ser 

compreendidos de pronto, justamente porque “Para a imensa maioria das ideias gerais, é 

o interesse da sociedade e o dos indivíduos, são as exigências da conversação e da ação 

que presidem o seu nascimento” (BERGSON, 2006, pg. 67). Rememoremos as palavras 

de Bergson em O pensamento e o movente: 

As instituições devem fornecer um quadro relativamente estável para a 

diversidade e mobilidade dos desígnios individuais (...). De fato, ao porem 

imperativos, não continuam elas, no domínio da ação, a obra de estabilização 

que os sentidos e o entendimento realizam no domínio do conhecimento 

quando condensam em percepção as oscilações da matéria, e em conceitos o 

escoamento das coisas? (...) de um modo geral, a ação exige um ponto de apoio 

sólido, e o ser vivo tende essencialmente para a ação eficaz. (BERGSON, 

2006, pg. 100) 

É na tendência humana à repetição dos hábitos adquiridos, que se conformam em 

tradição passada de geração em geração, que reside o perigo para o livre curso do elã 

criador através do homem - promessa do final de A evolução criadora, como vimos em 

nosso capítulo terceiro. Feito para ser uma espécie de deus, a humanidade pode cair 

                                                           
465 A lei e o direito, conforme a crítica de Marx a Hegel, espelham as relações sociais consolidadas. O 
materialismo histórico não concebe que uma lei nova possa transformar realidades, sendo a sua 
promulgação o efeito, e não a causa, de uma mudança social. Tensionaremos esta perspectiva no 
capítulo seguinte. Por ora gostaríamos de enfatizar a relação existente entre a lei vigente, a lei da 
natureza e o conceito, naquilo que são produtos da inteligência imobilizadora, tendendo portanto à 
eternidade e à subtração do tempo: “Nossa faculdade de conhecer é portanto essencialmente uma 
potência de extrair o que há de estabilidade e de regularidade no fluxo do real. Trata-se de perceber? A 
percepção apodera-se de abalos infinitamente repetidos que são luz ou calor, por exemplo, e contrai-os 
em sensações relativamente invariáveis: são bilhões de oscilações exteriores que são condensadas aos 
nossos olhos, numa fração de segundo, pela visão de uma cor. Trata-se de conceber? Formar uma ideia 
geral é abstrair das coisas diversas e cambiantes um aspecto comum que não muda ou que pelo menos 
oferece para nossa ação um flanco invariável (...) Trata-se, por fim, de compreender? É simplesmente 
encontrar nexos, estabelecer relações estáveis entre fatos que passam, desentranhar leis (...) Todas 
essas funções são constitutivas da inteligência.” (BERGSON, 2006, pg. 108) 
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também na imobilidade característica da matéria inerte e morta
466

, e aferrar-se ao 

passado e à conservação dos conteúdos herdados da tradição, em uma sociedade. A isso 

chamaremos também de “fechamento”, análogo àquele das espécies animais sobre si 

mesmas. Para os conservadores defensores do hábito pelo hábito, que não encontram 

outro critério para o Bem além do da antiguidade
467

, a repetição é a palavra de ordem. 

Os progressistas, pelo contrário, perseguem a novidade criativa e profunda - muitas 

vezes sem entender a criação no sentido bergsonista, que se compõe no seio do antigo e 

não chega a extirpá-lo, mas o modifica qualitativamente.  

 Essa continuidade do passado no presente, que produz o futuro como novidade 

absoluta sem extirpar o passado, na perspectiva bergsoniana, é o que afasta os 

problemas teóricos da anomia, uma vez que toda evolução social tende a conservar o 

todo do passado de uma sociedade, solidificado em instituições, mas ressignificado 

através de algum desenvolvimento de uma de suas virtualidades. Assim como na 

natureza não pode haver evolução espiritual descolada da matéria, e como as 

instituições sociais são a matéria com que a sociedade progride, a proposta de mudança 

social que procura extirpar (ao invés de transformar) qualquer costume consolidado pelo 

tempo sofrerá maior resistência. Se arrastar um número suficiente de pessoas, tensionará 

a reação e a guerra intestina, que não pode ser útil a nenhuma nação. Mais à frente 

perscrutaremos se não é antes o sentimento de desagrado e a incapacidade de adequar-se 

aos quadros herdados, ao invés das considerações de utilidade, o que está no fundo de 

toda mudança social radical que pretende refundar do zero uma cultura. E nos 

perguntaremos se podemos situar no sentimento não de desaprovação intelectual, mas 

de desagrado, na vontade de negação do imobilismo da tradição que se quer movente, a 

origem de uma moralidade superior, profunda, que possa lançar raízes no espírito e nos 

mostrar o caminho de uma ética natural e com pretensões de universalizar-se. Por ora 

basta fazer notar que “o ardor irreflectido com que tomamos partido em certas questões 

prova bem que a nossa inteligência tem instintos: e como representar estes instintos 

senão por um impulso comum a todas as nossas ideias, isto é, pela sua mútua 

                                                           
466 “O hábito motor, uma vez contraído, é um mecanismo, uma série de movimentos que se determinam 
uns aos outros: ele é essa parte de nós mesmos que está inserida na natureza e que coincide com a 
natureza; ele é a própria natureza. Ora, nossa experiência interior mostra-nos no hábito uma atividade 
que, por graus insensíveis, passou da consciência para a inconsciência e da vontade para o 
automatismo.” (BERGSON, 2006, pg. 273) 
467 “(...) os homens, em sua maioria, são governados pela autoridade e não pela razão, e nunca 
reconhecem autoridade ao que não apresenta a recomendação da antiguidade.” (HUME, 1996, pg. 261) 
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interpenetração?” (BERGSON, 1988, pg. 93-4). A tensão entre inteligência e a coesão 

social continua, portanto, a produzir seus desdobramentos na guerra civil, e o 

desenvolvimento da inteligência ameaça a sociedade, como veremos, seja pelo perigo 

de destruição com o paroxismo do desenvolvimento da técnica, seja com a dissolução 

da tradição e das instituições sociais
468

. Essa tensão equivale, de resto, à tensão original 

entre a unidade e a multiplicidade, a conservação e o progresso, o tempo e o espaço, 

enfim, a matéria e o espírito, como teremos a oportunidade de discutir agora. 

 

2.1. Individuação e individualismo: o egoísmo natural 

 Começamos por tratar as potências desagregadoras e egoístas do homem como 

redundantes, sobretudo, da capacidade inteligente
469

. Bergson mesmo reforça a 

vinculação recorrendo sucessivas vezes em seu texto à metáfora da formiga subitamente 

                                                           
468 Este tem sido, até hoje, o principal mote dos conservadores em todos os países para recusarem os 
progressos e as mudanças sociais. Simétrica são as assertivas de Hume: “A única regra de governo (...) 
que os homens conhecem e reconhecem, é o costume e a prática. A razão é um guia tão incerto, que 
sempre estará sujeita a dúvidas e controvérsias. Se alguma vez ela se tornasse predominante entre o 
povo, os homens sempre a teriam tomado como sua única regra de conduta; mesmo assim teriam 
continuado no primitivo e isolado estado de natureza, sem se submeterem ao governo civil, cuja base 
única é a autoridade e o precedente e não a pura razão. Desfazer esses laços seria romper todos os 
vínculos da sociedade civil, deixando todos com a liberdade de seguir seus interesses particulares, 
através dos expedientes que lhes forem ditados por seu apetite, disfarçado sob a aparência de razão.” 
(HUME, 1996, pg. 287); “Todos reconhecem que a justiça privada, o respeito pela propriedade alheia, é 
uma virtude extremamente importante; contudo, a razão nos diz que não há propriedade de objetos 
duradouros como terras ou casas, quando cuidadosamente investigada sua passagem de mão em mão, 
que não deva em algum momento ter-se baseado na fraude e na injustiça. As necessidades da 
sociedade humana, tanto na vida privada como na pública, não permitirão uma investigação tão 
rigorosa; e não há virtude ou dever moral algum que não possa facilmente ser rejeitado, se permitirmos 
que uma falsa filosofia a analise e inspecione, mediante toda e qualquer regra capciosa da lógica, sob 
todo e qualquer aspecto ou posição em que possa ser colocado” (HUME, 1996, pg. 209); “A liberdade de 
pensar e de exprimir o pensamento é sempre fatal ao poder sacerdotal” (HUME, 1996, pg. 280). Bergson 
parece imune aos temores de destruição da sociedade por intermédio das mudanças de hábitos 
consolidados, uma vez que assenta o fato social na natureza. Sendo a sociedade necessária, sempre se 
reacomodarão os homens, e se as instituições forem preservadas e as modificações vierem somar ao já 
acumulado, modificando o conjunto à maneira da mudança qualitativa, o efeito deve ser antes desejado 
- como veremos no capítulo seguinte. As variações meramente quantitativas do acumulado do passado, 
pelo contrário, tendem a produzir os excessos que discutimos quando da exposição da religião fechada. 
469 Russell também apreende o mesmo fenômeno, embora o considere positivamente: “(...) embora os 
civilizados possuam organização social muito mais complicada que os selvagens, parecem ser menos 
sociais nos seus instintos: o efeito da sociedade sobre seus atos é mais externo do que entre os 
selvagens. É por isso que discutem o problema da liberdade. Naturalmente, não desejo negar que a 
cooperação social tenha base instintiva, mesmo nas comunidades mais civilizadas. (...) Não obstante, 
estes fatores parecem diminuir de intensidade à medida que os homens se tornam mais civilizados” 
(RUSSELL, 1955, pg. 136). A imagem da civilização como sedimentação de camadas de cultura adquirida 
e preservada pelas instituições e passadas adiante de geração em geração aparece em Russell como em 
Bergson. As aquisições da inteligência não mudam a natureza instintiva, mas são tantos filtros que se 
impõem a ela. O instinto é chamado a se manifestar através de todas essas mediações. 
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inteligente no meio do formigueiro. Contudo, após termos colocado de volta a 

inteligência no misto da realidade, a meio termo entre o infra e o supra-intelectual no 

homem, e tê-la feito aparecer como instrumento de outras forças subjacentes, há que 

recuperar uma vez mais o seu significado vital. Porque ela caracteriza a espécie 

humana, e toda espécie é uma materialização do impulso de vida que, por isso mesmo, 

produz uma parada no seu movimento de ascensão e um recorte em sua totalidade 

contínua. Atentemos para as palavras de Bergson, em A evolução criadora: 

Não devemos esquecer que a força que evolui através do mundo organizado é 

uma força limitada (...). Por toda parte do mundo organizado há sempre um 

único e grande esforço, mas, no mais das vezes, esse esforço detém-se, ora 

paralisado por forças contrárias, ora desviado do que deve fazer pelo que faz, 

absorvido pela forma que se ocupou em assumir, hipnotizado por ela como por 

um espelho. Até em suas obras mais perfeitas, quando parece haver triunfado 

sobre resistências externas e também de sua própria, ele está à mercê da 

materialidade a que teve de se dar. (BERGSON, 1979, pg. 117) 

 A discórdia entre as espécies naturais recebe uma nova significação com a 

dissociação do impulso de vida no relacionamento que trava com a matéria
470

. Segundo 

Jankélévitch, “Assim como o indivíduo perece nas mãos da espécie e do grupo que 

deveria exaltá-lo (...) a vida perece (…) nas mãos das formas orgânicas que, ao torná-la 

visível, a repudiam” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 146, tradução livre
471

). Também é 

essa a interpretação de Deleuze, em Bergsonismo: 

a vida, como movimento, aliena-se na forma material que ela suscita; 

atualizando-se, diferenciando-se, ela perde "contato com o resto de si mesma". 

Toda espécie é, portanto, uma parada de movimento; dir-se-ia que o vivente 

volteia sobre si mesmo e se fecha. Não pode ser de outro modo, pois o Todo é 

tão-somente virtual, dividindo-se quando passa ao ato e não podendo reunir 

suas partes atuais, que permanecem exteriores umas às outras: o Todo nunca é 

"dado" e, no atual, reina um pluralismo irredutível tanto de mundos quanto de 

viventes, estando todos eles "fechados" sobre si mesmos. (...) É esta a origem 

da noção de fechado, que vai ganhar uma importância tão grande no estudo da 

sociedade humana. É que, de um certo ponto de vista, o Homem é tão voltado 

sobre si, encerrado sobre si, é tão circular quanto as outras espécies animais: 

dir-se-á que ele é "fechado". (DELEUZE, 1999, pg. 84) 

O homem aparece como o único animal capaz de levar a discórdia ao núcleo mesmo da 

sociedade e colocar em risco a reprodução da espécie, conseguida em todo lugar na 

                                                           
470“Matter thus serves to concentrate life, to make it attentive and vigilant, at the same time as it serves 
to separate consciousnesses. Like practical perception, instinct, which is life itself, bears the constraining 
charitableness of this narrowness. Not that it depends, as perception does, on the brain’s policing. The 
limitation of instinct, necessitated by matter in general, is not as distorting as that of utilitarian 
perception; it is only restrictive.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 142) 
471

 “As the individual perishes at the hands of species and of the group that ought to exalt it (...) so life 
itself perishes (...) at the hands of the organic forms that, by making it visible, repudiate it” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 146) 
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natureza pela associação individual sempre renovada, jamais ameaçada em sua 

existência por qualquer de seus membros. Se há disputa entre indivíduos da mesma 

espécie, essa disputa jamais chega ao ponto de colocar em risco a espécie ela mesma. 

Conforme Worms, “No limite extremo, o homem poderia completar o sentido do 

universo e da criação, ou ir até a destruição não somente de sua espécie, mas do 

planeta!” (WORMS, 2010, pg. 292). O momento hegemônico da vida humana é 

estático, e como espécie também giramos sobre o mesmo lugar, na maior parte do 

tempo, fechados em nossas sociedades em pé de guerra umas com as outras.  

 Recuemos a origem das potências desagregadoras, portanto, à materialização do 

impulso vital, que no homem redunda em inteligência
472

, e nas demais espécies animais 

redunda em instinto
473

. Não se trata de o instinto estar imune às potências 

desagregadoras próprias da materialização das espécies: pelo contrário, nos referimos à 

perpétua luta pela sobrevivência no seio da natureza sempre que buscamos o modelo da 

barbárie humana. O egoísmo natural, o fato de que “(...) o ser vivo tende naturalmente 

ao que lhe é mais cômodo. (...) [fotossíntese e digestão sendo] duas maneiras diferentes 

de compreender o trabalho ou, se preferirmos, a preguiça” (BERGSON, 1979, pg. 106), 

encontraria sua razão de ser na desagregação do impulso vital em sua travessia pela 

matéria, pulverizando a sua unidade em uma multiplicidade de espécies discordes. 

 Para Bergson, “(...) cada uma das espécies, através das quais a vida passa, visa 

tão somente a sua comodidade. Ela segue no sentido do que exige a mínima dificuldade. 

Absorvendo-se na forma que irá assumir, ela entra numa sonolência em que ignora 

quase todo o resto” (BERGSON, 1979, pg. 118). Perdido o contato com o elã vital a 

vida confinada em espécie aparece não como o elo que liga todos os indivíduos entre si 

e todas as espécies umas às outras, irmanadas como em sua unidade de origem, mas 

como a exigência de conservação individual a despeito e mesmo contra os demais, e “o 

que deveria ser tão somente um lugar de passagem [o indivíduo, a espécie], converteu-

se no ponto final” (BERGSON, 1979, pg. 119). No dizer deleuziano: 

                                                           
472 “A consciência é essencialmente livre; ela é a própria liberdade: ela porém não pode atravessar a 
matéria sem se situar nela, sem se adaptar a ela: essa adaptação é o que se chama de intelectualidade; 
e a inteligência, voltando-se na direção da consciência atuante, isto é, livre, a faz naturalmente entrar 
nos esquemas onde ela tem o costume de ver a matéria inserir-se.” (BERGSON, 1979, pg. 236) 
473 “Se a inteligência é feita para utilizar a matéria, é pela estrutura da matéria, sem dúvida, que se 
modelou a inteligência (...) É impossível considerar o mecanismo de nossa inteligência e também o 
progresso de nossa ciência sem chegar à conclusão de que entre a inteligência e a matéria há 
efetivamente simetria, concordância, correspondência.” (BERGSON, 2006, pg. 36-37) 
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(...) a vida, como movimento, aliena-se na forma material que ela suscita; 

atualizando-se, diferenciando-se, ela perde "contato com o resto de si mesma". 

Toda espécie é, portanto, uma parada de movimento; dir-se-ia que o vivente 

volteia sobre si mesmo e se fecha. Não pode ser de outro modo, pois o Todo é 

tão-somente virtual, dividindo-se quando passa ao ato e não podendo reunir 

suas partes atuais, que permanecem exteriores umas às outras: o Todo nunca é 

"dado" e, no atual, reina um pluralismo irredutível tanto de mundos quanto de 

viventes, estando todos eles "fechados" sobre si mesmos. (DELEUZE, 1999, 

pg. 84) 

Em A evolução criadora Bergson relaciona a crescente imobilidade motora dos seres 

vivos que apareciam no processo evolutivo da vida com a crescente ameaça que uns 

representavam aos outros. Para protegerem-se destas ameaças, o progresso em direção à 

mobilidade (e, portanto, à liberdade) cada vez maior é prejudicado e os indivíduos 

abrem mão da mobilidade para poderem se proteger. A renúncia da liberdade se dá de 

duas formas, segundo Bergson: ou a espécie provê o indivíduo com uma carcaça dura 

que funciona como armadura, ou o encastela em uma cidadela
474

. A sociedade humana 

seria o análogo, em nossa espécie, do exoesqueleto em outras espécies animais, que 

impedem seu movimento e os empurram ladeira abaixo em direção ao torpor. Os muros 

altos que mantém uma comunidade afastada de outra, as armaduras que protegem os 

soldados e os convidam a atirar-se na batalha e mesmo o corpo de leis que regulam a 

vida social de maneira cada vez mais minuciosa e engessada retirariam não só a 

liberdade motora e de pensamento
475

, mas diminuiriam o passo do progresso do impulso 

criador através da espécie humana, concebida para lhe dar livre curso. O elã de vida que 

pretendia conquistar a matéria através do homem acaba conquistado por ela. Bergson 

soaria quase como Hobbes ao enunciar que nossa aderência a um Estado nacional 

significa a limitação de nossa liberdade natural; mas concederia ao conceito de 

“liberdade natural” um significado completamente distinto.  

 A vocação utilitária da nossa inteligência fabricadora e seus instrumentos 

materiais anexos, dizíamos, está perfeitamente adequada à matéria e sua função divisora 

                                                           
474 “Se o vegetal renunciou à consciência ao se envolver numa membrana de celulose, o animal que se 
enclausurou numa cidadela ou numa armadura condena-se à sonolência.” (BERGSON, 1979, pg. 121); 
“(...) the living no longer advances and its immobility represents a victory of the regressive force. But 
this immobility is not a rest pure and simple, since in the universe, there is no rest pure and simple, 
there are only tendencies that accidentally immobilize each other when their forces are equal and 
inverse.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 143-4) 
475 Liberdade, de resto, já ameaçada pela composição de hábitos, sejam individuais ou sociais. “É o que 
cada um de nós pode vivenciar em si mesmo. Nossa liberdade, nos próprios movimentos pelos quais ela 
se afirma, cria os hábitos nascentes que a sufocarão se ela não se renovar por um esforço constante: o 
automatismo a espreita” (BERGSON,1979, pg. 117). E nos habituamos porque “(...) nossa ação, para o 
qual tende todo o esforço de nossa inteligência, só se pode mover entre repetições.” (BERGSON,1979, 
pg. 49) 
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do impulso de vida. Tomemos a matéria cerebral, por exemplo: “o mecanismo cerebral 

é feito precisamente para reprimir a quase totalidade do passado no inconsciente e para 

só introduzir na consciência o que é de natureza a aclarar a situação presente, para 

ajudar a ação que se prepara, para produzir, enfim, um trabalho útil” (BERGSON, 1979, 

pg. 16). A matéria cerebral recorta o todo do passado, da mesma forma com que a 

matéria recorta o impulso unitário da vida para compor os corpos, e que a inteligência 

recorta o fluxo das mudanças e dos movimentos percebidos, para nos oferecer 

unidades
476

: ao parentesco entre inteligência e matéria, que vínhamos tratando até aqui, 

se soma o parentesco destes conceitos com aquele de “individuação”. Somos 

vocacionados ao individualismo devido à liberdade que a inteligência implica e que nos 

dá a ilusão da capacidade de prescindir do todo e, inclusive, dos semelhantes. Se a 

inteligência fosse pura e levada às últimas consequências, haveria um grau de 

desagregação que tornaria a espécie humana inviável, de modo que essa tendência 

desagregadora é balanceada por uma virtualidade instintiva que nos impulsiona à 

associação
477

 

 Ocorre que o instinto social, em sua virtualidade, é limitado em seu objeto, 

embora tenha domínio completo desse único objeto. Falamos da família, a princípio, e 

de todas as formas grupais que emulam a família, naquilo que oferecem proteção e 

identidade: trata-se sempre de sociedades fechadas porque limitadas em número. O 

instinto virtual que funda a obrigação social não se alarga, por assim dizer, para fora da 

sociedade natural, seja ela organismo, família, colônia ou espécie, sem o concurso 

daquela potência intuitiva da inteligência que é capaz de o tornar consciente de si, e 

escalar de volta o caminho através do qual a vida desceu para criar as espécies, 

acessando a comunhão temporal originária. Contudo, a capacidade de generalizar, 

própria da inteligência, tem origem motora e se explica pela necessidade prática
478

 do 

                                                           
476 “Nosso passado (...) conserva-se necessariamente, automaticamente. Sobrevive inteiro. Mas nosso 
interesse prático está em afastá-lo ou, pelo menos, em só aceitar aquilo que, nele, pode esclarecer e 
completar de forma mais ou menos útil a situação presente. O cérebro serve para efetuar essa escolha 
(...) O mesmo poderia ser dito acerca da percepção. Auxiliar da ação, ela isola, no conjunto da realidade, 
aquilo que nos interessa; mostra-nos menos as coisas mesmas do que o partido que delas podemos 
tirar.” (BERGSON, 2006, pg. 158) 
477 “(...) a vida trabalha individualizando e integrando a fim de obter a maior quantidade, a mais rica 
variedade, as mais altas qualidades de invenção e esforço” (BERGSON, 2009, pg. 26). 
478 “*é+ para obter, nos fenômenos que nos cercam, uma regularidade de sucessão que nos permita agir 
sobre eles, que nossa percepção se detém em certo grau particular de condensação dos acontecimentos 
elementares. De modo mais geral, a atividade do ser vivo se acostaria à e se mediria pela necessidade 
que vem servir de suporte às coisas, por uma condensação de sua duração.” (BERGSON, 2006, pg. 64) 
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agente que reage ao mundo em que vive, devendo para tanto organizar aquilo que se 

apresentava a ele de início como uma multiplicidade caótica de elementos contínuos 

indistinguíveis em objetos distintos. A atenção é finalmente fixada e distingue-se 

objetos não ao acaso, mas seguindo uma lógica de sobrevivência, e também da 

maximização do prazer
479

 - o que implica em fuga da dor, nos exatos termos do 

mecanismo montado pelas considerações do utilitarismo deontológico. Reverter o 

sentido original da generalização inteligente para utilizá-la na tarefa de alargamento do 

instinto requer o esforço monumental, portanto, como dizíamos no capítulo anterior.  

 O homem da sociedade fechada também, seguindo o mesmo mecanismo, 

elencará semelhanças e diferenças entre os homens de acordo com os seus interesses, 

via de regra privados. Verá como extensão de si, no melhor sentido do  

“corpo próprio”
480

, somente aqueles que considera seus semelhantes, unidos na defesa 

de interesses vistos como comuns e que excluem grupos outros, concorrentes por 

recursos finitos e escassos
481

 e propugnadores de formas estranhas de existência. Tal é o 

mecanismo em geral que opera por detrás do racismo, do sexismo, da xenofobia para 

citar apenas algumas formas de hierarquização do humano que, excludente, sempre 

procura limitar (ou fechar) cada extrato grupal a um número limitado de partícipes e 

membros
482

 usufrutuários. 

                                                           
479 “A semelhança entre coisas ou estados, que declaramos perceber, é antes de tudo a propriedade, 
comum a esses estados ou a essas coisas, de obter de nosso corpo a mesma reação, de fazê-lo esboçar a 
mesma atitude e começar os mesmos movimentos. O corpo extrai do meio material ou moral aquilo que 
conseguiu influenciá-lo, aquilo que o interessa: é a identidade de reação a ações diferentes que, 
ricocheteando nelas, nelas introduz a semelhança, ou nelas a extrai.” (BERGSON, 2006, pg. 59) 
480Trata-se, grosso modo, de um recorte feito de maneira outra no horizonte perceptivo, agregando ao 
corpo antes entendido como o contorno epidérmico, um campo maior de relações em que objetos 
antes considerados perfeitamente distintos aparecem como que fundidos. “Se meu braço está posto 
sobre a mesa, eu nunca pensaria em dizer que ele está ao lado do cinzeiro do mesmo modo que o 
cinzeiro está ao lado do telefone. O contorno de meu corpo é uma fronteira que as relações de espaço 
ordinárias não transpõem. Isso ocorre porque suas partes se relacionam umas às outras de uma maneira 
original: elas não estão desdobradas umas ao lado das outras, mas envolvidas umas nas outras. Por 
exemplo, minha mão não é uma coleção de pontos (...) a partir do momento em que quero tematizar o 
espaço corporal ou desenvolver seu sentido, só encontro nele o espaço inteligível.” (PONTY, 1999, pg. 
143-8).  
481 “Será sempre na própria realidade, em princípio (mesmo que nossa classificação seja inexata de 
fato), que estarão fundadas nossas subdivisões em espécies, gêneros, etc. - generalidades que 
traduzimos em ideias gerais. E estarão igualmente fundadas em direito aquelas que correspondem a 
órgãos, tecidos, células, até mesmo “comportamentos” dos seres vivos.” (BERGSON, 2006, pg. 62) 
482 Assim ocorre também com o “especismo”, ou seja, a exclusão das demais espécies animais do círculo 
de consideração moral. Localizado no imite da semelhança, alteridade absoluta, o animal não humano é 
a fronteira final a ultrapassar. Se o cristianismo é a religião da humanidade, nem por isso convida os 
animais não humanos para entrar na mesma comunidade. 
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Todo ser vivo, talvez mesmo todo órgão, generaliza, quer dizer, classifica, uma 

vez que sabe colher no meio em que está, nas substâncias ou nos objetos mais 

diversos, as partes ou os elementos que poderão satisfazer tal ou tal das suas 

necessidades; negligencia o resto. Isola, portanto, a característica que o 

interessa, vai direto para uma propriedade comum; em outros termos, classifica 

e, por conseguinte, abstrai e generaliza (...) aliás, conceber, ou antes, perceber 

assim a generalidade é também apanágio do homem enquanto ele é animal, 

enquanto tem instintos e necessidades. Sem que sua reflexão e mesmo sua 

consciência intervenham, uma semelhança pode ser extraída dos objetos mais 

diferentes por uma de suas tendências; esta irá classificar esses objetos em um 

gênero e criará uma ideia geral, antes desempenhada do que pensada. 

(BERGSON, 2006, pg. 58) 

O fechamento absoluto em si mesmo é combatido pela tendência social, mas ela 

também logo criará um novo fechamento, agora grupal. O rompimento do ciclo do 

fechamento, se possível, será dado em direção da recuperação do movimento vital, em 

sua unidade, que nos relevaria que “(...) a espacialidade perfeita consistiria de uma 

perfeita exterioridade de partes umas em relação às outras, isto é, numa independência 

recíproca completa. Ora, não existe ponto material que não atue sobre outro ponto 

material qualquer” (BERGSON, 1979, pg. 181). Temos, contudo, “(...) instintivamente 

medo das dificuldades que seriam suscitadas para nosso pensamento pela visão do 

movimento naquilo que este tem de movente; e estamos certos, a partir do momento em 

que o movimento foi carregado por nós de imobilidade” (BERGSON, 2006, pg. 167). É 

na busca da certeza, do ponto fixo que baliza a existência, que apoiamos todo o nosso 

ser social, fundando constâncias na mobilidade perpétua. Raça, nação, religião, costume 

e tantos outros signos estáveis de pertencimento são mobilizados para fazer frente às 

incertezas do movente e evitar a diluição da personalidade no mar da existência
483

. 

Mecanismo muito parecido com o da religião fabuladora opera aqui no pensamento de 

grupo: Bergson não nos descreve a fabulação como essa capacidade humana de fundar 

confiança e impedir a hesitação, inimiga da ação, que surge naturalmente uma vez nos 

coloquemos a raciocinar sobre a realidade e as virtuais possibilidades de resultado para 

cada ato nosso? Acaso não nos acalma acreditar que há forças transcendentes que 

interviriam em nosso favor, somadas à nossa ação, colmatando o vazio entre ela e o 

resultado esperado, ao mesmo tempo que conjurando tudo o que poderia dar errado? 

Frente à mobilidade e instabilidade do real, fornecem uma imagem acabada e fixa que 

                                                           
483 “Antes de filosofar, é preciso viver; e a vida exige que ponhamos antolhos, que não olhemos à 
esquerda, à direita ou para trás, mas sim reto à nossa frente na direção que devemos seguir. Nosso 
conhecimento, longe de se constituir por uma associação gradual de elementos simples, é o efeito de 
uma dissociação brusca: no campo imensamente vasto de nosso conhecimento virtual, colhemos, para 
fazer um conhecimento atual, tudo o que concerne à nossa ação sobre as coisas; negligenciamos o 
resto.” (BERGSON, 2006, pg. 158) 
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nos apresenta, apesar de tudo, nosso desejo satisfeito e realizado. “Mil cairão à sua 

direita e à sua esquerda, mas vós não sereis atingido” é o mote da fabulação e mesmo 

para a vida após a morte, para o além, essa experiência mais nova e incerta entre todas e 

por isso mesmo mais assustadora, nos oferece uma imagem estática de um paraíso em 

que não há nenhuma novidade radical, composto pela reorganização dos mesmos 

prazeres e dores que experienciamos em vida, modificados quanto ao número e o grau. 

Como diria Bergson em O pensamento e o movente: 

Se a mudança é contínua em nós e contínua também nas coisas, em 

compensação, para que a mudança ininterrupta que cada um de nós chama “eu” 

possa agir sobre a mudança ininterrupta que chamamos “coisa”, é preciso que 

essas duas mudanças se encontrem, uma com relação à outra, numa situação 

análoga à dos dois trens de que falávamos há pouco [dois trens em movimento 

nos dão a sensação de estarem imóveis quando, paralelamente, se movem com 

a mesma velocidade]. (BERGSON, 2006, pg. 168) 

A vida social cria artifícios que funcionam como âncoras, fundando essas paradas 

artificiais através de pareamentos de velocidade e vinculações: eis a origem de uma 

percepção estática também do Direito e do dever moral, que será concebido em uma 

dogmática como leis eternas e imutáveis.  

 

2.2. Os dois sentidos do Direito Natural 

 Foi Aristóteles quem se notabilizou por reinserir a mobilidade no Direito, ao 

demonstrar a impossibilidade da norma fixa servir para promover justiça em todos os 

casos: seria como querer fundar justiça apenas aplicando o princípio da igualdade, sem 

articulá-lo ao princípio da equidade em uma análise caso a caso. O resultado prático 

poderia ser o acentuamento das desigualdades de início. Antes, devemos seguir os 

contornos móveis e únicos de cada situação em seu contexto absolutamente novo para 

descobrirmos o que devemos fazer para promover essa realidade de equilíbrio de 

felicidade para todos, tão fugidia e impossível de esboçar em seus detalhes 

imprevisíveis de antemão. Dessa forma, o direito fundamental, “natural” ou absoluto 

não estará formulado de uma vez por todas, para Bergson: se existir algo como uma 

moral absoluta e trans-histórica, ela não pode ser composta de mais do que uma 

tendência, mas que aponta ainda firmemente uma direção, como um farol em águas 

agitadas, para guiar a ação moral. Forçoso será, portanto, conhecer os interesses alheios 

- e aqui deveremos tomar cuidado para não nos enredar em problemas insolúveis. O 
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materialismo histórico já havia identificado a dificuldade em definir a felicidade de uma 

vez por todas, absolutamente, identificando na eudaimonia uma parte natural, submetida 

às leis da medida, e uma outra cultural, submetida às leis da mudança, mera criação 

sócio-histórica sem validade universal. A segunda parte exterminava a pretensão de 

universalidade da ética já que não poderíamos criticar os hábitos e costumes tradicionais 

de mutilação genital, por exemplo, vigentes por tantos séculos em várias regiões do 

globo. Ou hipostasiamos todo dado cultural e fazemos da ética um cálculo deontológico 

adequado aos valores vigentes em um determinado tempo e lugar históricos, apensando 

ao cálculo uma espécie de direito consuetudinário, ou adotamos a retórica do direito 

universal para defendermos um ponto fixo para além do sociohistórico, protegido do 

tempo cambiante ao modo da Ideia platônica (ou quase) - e seremos necessariamente 

dogmáticos, se não houver metafísica que fundamente estes direitos absolutos.  

 No entendimento bergsonista, a segunda solução não exigiria que saíssemos do 

tempo, bem pelo contrário. Exige-nos que procuremos a duração real e num contato 

intuitivo, munidos de uma base empírica para a metafísica, resolvamos a questão através 

do conhecimento do humano, de sua natureza profunda e de seu papel no concerto do 

universo - sua finalidade, se assim quisermos. Assim, os interesses não serão entendidos 

mais tão somente como interesses individuais (ou nacionais), mas também como 

interesses da vida e da espécie, e poderemos voltar a falar de progresso na vida humana 

e nas sociedades - um progresso, dessa vez, que recusa a violência da conversão dos 

costumes, mas sem abandonar a tentativa pacífica e bem intencionada de fazer 

progredir. A igreja, o partido, a agremiação
484

 são em geral os trens nos quais 

embarcamos e nos embalamos em um movimento aparentemente previsível e conhecido 

até que a velocidade da mudança possa passar despercebida, por um efeito de ilusão de 

ótica. O que Zenão nos ensina, segundo Bergson, é que “o despedaçamento da mudança 

em estados põe-nos em condições de agir sobre as coisas, e é útil interessar-se 

praticamente antes pelos estados do que pela própria mudança” (BERGSON, 2006, pg. 

169). O eu social, a parte propriamente humana do nosso eu, nacional, detentora de uma 

língua, uma religião, um partido etc nos vincula à vida prática. Ao fim e ao cabo, a 

                                                           
484 “A consciência, *é+ atormentada por um desejo insaciável de distinguir (...)” (BERGSON, 1988, pg. 90). 
Daqui decorre o fenômeno não só da uniformização e dos elementos simbólicos que caracterizam um 
grupo (símbolos, hinos, bandeiras, referências, costumes etc), mas sobretudo se entende todo o esforço 
que se despende para a conquista do supérfluo na moda e na arte, fenômeno que a decadência dos 
enriquecidos imita pela posse e coleção de bens exclusivos que não tem qualquer valor de uso, na 
acepção marxista, funcionando como meros marcadores de distinção de classe.  
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própria individualidade, o eu superficial e social, não passará de mera vista imóvel e 

recorte artificial que tomamos da completude do eu alargado, vinculado ao todo do 

passado e ao todo da natureza
485

. Acaso dirão que o indivíduo tragar-se-á na torrente da 

realidade uma vez que passe a conceber-se como “corpo próprio” máximo? Ganhamos, 

em troca, uma visão mais direta e exata do todo do real interligado, e da comunidade 

entre os demais homens e demais seres do planeta de um ponto de vista genético, com 

importantes desdobramentos sobre a filosofia moral. Esta possibilidade perscrutaremos 

no próximo capítulo. Quisemos apenas rememorar as duas direções do movimento vital, 

contrapondo-as, para melhor explicar o conceito de “fechado”, amparado na metafísica 

positiva (ou na biologia profunda) de Bergson, que funda uma sociobiologia. 

 Segundo Bergson (como já tivemos a oportunidade de mencionar antes), há um 

resíduo de sociabilidade mesmo no egoísmo
486

. O egoísmo recua, portanto, o diâmetro 

do grupo a quem se deve prestar consideração moral. Mas a redução nunca chega a 

coincidir com o indivíduo e apenas ele. 

Daí, em todo domínio da vida, uma tensão entre a individuação e a associação. 

Os indivíduos justapõem-se numa sociedade, mas a sociedade, tão logo 

constituída, tende a fundir num novo organismo os indivíduos justapostos, de 

modo a tornar-se, por sua vez, um indivíduo que possa, também, fazer parte 

integrante de uma associação nova. (BERGSON, 1979, pg. 227) 

Dir-se-á que a amizade é necessária como signo de poder e que por seu intermédio 

pode-se aumentar os prazeres, mas então bastaria ter criados e bajular apenas os 

poderosos. Ou dir-se-á que a amizade é em si mesmo um prazer a que se aspira 

desfrutar. Bem distante estamos da amizade de fato, contudo, quando o desfrute se 

produz apenas unilateralmente. O cálculo deontológico intervém para nos demonstrar 

que quando buscamos o desfrute de outrem é para manter os vínculos de amizade e 

assim maximizar o nosso próprio desfrute, mas resta a impressão de verdadeiro 

desprendimento em algumas ações amigas como um fato a que recusamos reconhecer 

                                                           
485 “Percebemos bem que nenhuma das categorias de nosso pensamento - unidade, multiplicidade, 
causalidade mecânica, finalidade inteligente etc. - aplica-se rigorosamente às coisas da vida: quem 
poderá dizer onde começa e onde acaba a individualidade, se o ser vivo é uno ou múltiplo, se as células 
é que se associam como organismo ou seu o organismo que se dissocia em células? Debalde encaixamos 
o ser vivo nesse ou naquele esquema. Todos os esquemas estouram. São demasiado estreitos, 
demasiado rígidos sobretudo para o que pretendemos introduzir neles.”(BERGSON, 1979, pg. 8) 
486 “De fato, para o homem que viva em sociedade, o egoísmo abrange o amor-próprio, a necessidade 
de ser louvado etc.; de modo que o puro interesse pessoal tornou-se quase indefinível, tanto entra nele 
de interesse geral, tanto é difícil isolar um do outro. Imagine-se tudo o que há de concessão a outrem no 
que se chama o amor de si, e mesmo no ciúme e na inveja! Quem pretendesse praticar o egoísmo 
absoluto deveria encerrar-se em si mesmo, e não mais se ocupar bastante do próximo para ter ciúme 
dele ou invejá-lo. Há um quê de solidariedade nessas formas de ódio.” (BERGSON, 1978, pg. 74) 
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para interpretá-lo aprioristicamente, fazendo-o caber na doutrina aceita de antemão. 

Veremos no ciúme e na inveja outros tantos signos da mesma vontade de poder que se 

exerce pela aprovação dos demais? Dificilmente poderemos estabelecer rigorosamente, 

mesmo que para um só homem, uma escala do que lhe pode ser mais prazeroso - aqui, 

também, impõe-se as fórmulas da qualidade e não da quantidade. O certo é que não 

haverá uma só pessoa que decida viver o resto de seus dias sozinho, e a vontade de 

isolamento, como em Cícero, era prazer contanto que não se estendesse além do 

necessário. A sociedade, portanto, é um imperativo vital, mas sempre limitada em 

número: quem tem amigos demais ou descuida de todos os amigos igualmente, ou 

privilegia alguns em detrimento de outros, dado que não se possui recursos (materiais e 

espirituais) para administrar tantos vínculos afetivos a um só tempo. “Tem-se a 

impressão de que a vida, desde que se contraiu numa espécie determinada, perde 

contato com o restante dela mesma, exceto no entanto um ou dois pontos que interessam 

a espécie que acaba de nascer” (BERGSON, 1979, pg. 151). O conhecimento instintivo 

absurdamente preciso de um parasita sobre o funcionamento do organismo de seu 

hospedeiro, portanto, assim como a persistência do instinto social, se explicam pela 

sobrevivência da unidade anterior da vida que se dissociou. Assim também o amor das 

sociedades fechadas - e das famílias. Mas trata-se de fenômenos residuais (“um ou dois 

pontos que interessam a espécie”!). Por regra, a dissociação significa fechamento sobre 

si mesmo, do ponto de vista do indivíduo, da sociedade e da espécie. Desta feita, 

[a filosofia da vida de Bergson] nos representará o mundo organizado como um 

conjunto harmonioso. Mas essa harmonia longe está de ser tão perfeita quanto 

se o declarou. Ela admite muitas discordâncias, porque cada espécie, cada 

indivíduo mesmo, só retém do impulso global da vida certa parte, e tende a 

utilizar essa energia em seu próprio interesse; nisso consiste a adaptação. A 

espécie e o indivíduo só pensam em si - donde um conflito possível com as 

demais formas de vida. A harmonia não existe pois de fato; ela existe antes de 

direito (BERGSON, 1979, pg. 53) 

O fechamento do espécime humano sobre si mesmo, sobre seu grupo social ou sua 

espécie, termina por ressignificar a filosofia moral, colocando em risco os enunciados 

honrosos de ações desinteressadas e proibições sumárias em defesa da tão abstrata 

dignidade humana. A moral social, a cultura de que somos tão orgulhosos, reinserida na 

natureza, nos impõe que retiremos dos céus as leis divinas, e da transcendência os 

direitos fundamentais do homem. Coloca-se em risco a principal máxima moral sobre a 

qual erigiu-se os sistemas morais, comemorada como a mais simples exigência da razão, 

a máxima de Cristo, o “trate os outros como gostaria de ser tratado”? Individualizados, 
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perfeitamente distintos e distinguidos uns dos outros, definitivamente apartados do 

nosso berço comum e da nossa unidade de origem, a alteridade, o ato de colocar-se no 

lugar de um outro, o ato de amor desinteressado e universal, enfim, aparece como 

simples metáfora esvaziada de significado? A essas questões nos dedicaremos agora. 

 

3. O Problema da alteridade 

 A hipótese do liberalismo, segundo a qual o indivíduo, esse recorte que 

operamos no interior de um contexto social, precede à sociedade
487

, que é composta 

então pela soma destes, baseia-se no mesmo erro original que nos aponta Bergson em 

sua crítica ao intelectualismo e que discutimos até aqui sucessivas vezes. Tomamos os 

corpos por realidade primeira e, por assim dizer, autônoma; realidades que 

supostamente se bastariam a si mesmas - e a isso contribui a tendência à materialização 

natural da vida em organismos, realidades de fato mais ou menos fechadas. A partir daí, 

pela observação mais ou menos frequente de hábitos desempenhados por essas 

corporeidades, observados exteriormente, induzimos uma lei geral que valha para todos 

os corpos vivos, como se a sua ação se desse sempre em interesse próprio, individual. 

De início, perde-se a possibilidade de compreender - e mesmo de conceber - o interesse 

vital, que se articula com o interesse da espécie, e só o que há é indivíduo e interesse 

individual
488

. Esse é o pensamento de fundo da filosofia moral de base utilitária. Sobre 

os impasses (ou pseudoproblemas?) que o liberalismo inglês suscita para a filosofia 

moral, repetiríamos o mote bergsonista: “aprofundando essa ilusão, veríamos que ela se 

prende à própria essência de nosso entendimento” (BERGSON, 2006, pg. 16)? 

Chegaremos também aqui à conclusão de que os problemas teóricos (e práticos) com 

que a filosofia moral se defronta, partindo destes princípios, “(...) eram de fabricação 

                                                           
487 “Onde o comunista pensa em termos de organizações, o americano típico pensa em termos de 
indivíduos. (...) Na filosofia comunista o sucesso que se busca é de um grupo ou organização; na 
americana, é do indivíduo. (...) [o assalariado da URSS] sente-se  uma unidade numa comunidade 
cooperativa fechada, e não apenas uma de uma massa de peças lutando umas contra as outras. (...) Para 
eles, o individualismo do Ocidente é tão absurdo como se partes separadas do corpo humano 
empreendessem viver sozinhas, como na fábula de Menenius Agrippa. Esta é a base de suas opiniões 
sobre arte, religião, ética e a família - na verdade, sobre tudo.” (RUSSELL, 1955, pg. 173-5) 
488 “O único fundamento correto da ação é, em última análise, a consideração da utilidade (...). Muitos 
outros princípios - ou seja, outros motivos - podem constituir a razão que explica por que esta ou aquela 
ação foi praticada, porém a utilidade constitui a única razão que explica por que a mencionada ação 
pode (moralmente) ou deve ser praticada. (...) o princípio da utilidade não necessita nem admite outra 
norma reguladora além de si mesmo.” (BENTHAM, 1984, pg. 12) 
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humana. Não provinham do fundo das coisas, mas de um transporte automático, para a 

especulação, dos hábitos contraídos na ação” (BERGSON, 2006, pg. 78)? 

 Não se pode deixar de notar que o utilitarismo de Bentham, na medida em que 

estabelece o seu caráter coletivo de saída, devendo a “consideração de interesses” ser 

dirigida à comunidade inteira e não somente ao indivíduo
489

, sintomaticamente aparenta 

contrariar o seu próprio princípio utilitário. Quem não verificará que, muitas vezes, o 

princípio de “igual consideração de interesses” é flagrantemente contrário ao interesse 

individual daquele que o considera, e que a exigência de tratar a todos como iguais 

ofende o amor próprio? Nada é capaz de revelar a insuficiência deste princípio abstrato 

como as situações de escassez de recursos determinados, quando há alta demanda por 

eles, por exemplo, a insuficiência de vacinas em uma pandemia: cada qual quer somente 

conseguir a sua parte, independentemente de qualquer consideração de igualdade de 

interesses. De resto, a prioridade que cada qual confere a si mesmo para acessar os 

recursos na frente de todos os outros, o direito que cada um acredita ter para ser 

beneficiado primeiro, não passa da expressão da experiência cotidiana, na qual cada um 

de nós é o protagonista e centro perceptivo da própria vida, e o mundo nos parece 

coordenado e ordenado para nós, que nos destacamos claramente de todo o resto dos 

objetos a que visamos. Menos liberal que a maior parte dos teóricos do liberalismo 

político, contudo, Bentham poderia defender que há certos “direitos fundamentais do 

indivíduo” que podem ser feridos
490

, se disso resultar a maior satisfação deontológica de 

todo o corpo social, de modo que para recuperar um limite à ação da sociedade sobre o 

indivíduo, ter-se-á que declarar (não menos dogmaticamente
491

) que o indivíduo é 

                                                           
489 “Para Bentham, o indivíduo somente possui direitos na medida em que conduz suas ações para o 
bem da sociedade como um todo, e a proclamação dos direitos humanos, tal como se encontra nos 
revolucionários franceses, seria demasiado individualista e levaria ao egoísmo. Este, segundo Bentham, 
já é muito forte na natureza humana; assim, o que realmente deve ser procurado é a reconciliação entre 
o indivíduo e a sociedade, mesmo que seja necessário o sacrifício dos supostos direitos humanos” 
(BENTHAM, 1984, pg. X). Assim, a punição capital da morte para aqueles que matam ou a infração de 
dores e males iguais àqueles que são praticados, a princípio, são desejáveis ao esquema de prevenção 
deontológica do filósofo (Cf. BENTHAM, 1984, pg. 61). 
490 “Em certas circunstâncias até o matar uma pessoa pode constituir um ato benéfico, ao passo que em 
outras pode constituir fato pernicioso o simples oferecer alimento a uma pessoa” (BENTHAM, 1984, pg. 
20). O opositor dos “direitos fundamentais” que paradoxalmente se ampararam no terror da Revolução 
francesa, encontrará em Russell um aliado, recolocando a mesma crítica, interna, ao liberalismo 
individualista que redunda no liberalismo econômico apartado das considerações políticas e éticas 
iniciais (Cf. RUSSELL, 1955, pg. 142): “Admito que o individualismo, que tem crescido desde o 
Renascimento, foi longe demais, que é necessário mais espírito cooperativo para que as sociedades 
industriais sejam estáveis e contentem o homem e a mulher comuns” (RUSSELL, 1955, pg. 179).  
491 “Com efeito, o princípio que se utiliza para demonstrar todas as outras coisas não pode ele mesmo 
ser demonstrado: uma cadeia de demonstrações deve ter o seu início em algum ponto. 
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superior à sociedade, e supor alguma mão invisível com a qual o individualismo 

soberano produzirá o melhor dos mundos a todos os indivíduos humanos existentes. 

Insinua-se aqui o incontornável instinto social de que faláramos, camuflado em razões 

de utilidade e interesse pessoais? Em qualquer dos desenvolvimentos do liberalismo, 

contudo, só se chega à sociedade passando pelo indivíduo, representado como realidade 

primeira, e em toda parte os interesses dos outros são uma função dos próprios 

interesses de cada um, e se Bentham sacrifica indivíduos à sociedade, ainda dirá que o 

faz em benefício dos indivíduos - não tomados em particular, certamente, mas tomados 

no geral, em sua equivalência formal. O princípio da utilidade pretende ser então o 

único guia racional para a produção da felicidade. À pergunta “felicidade de quem?”, só 

se pode responder “a própria”, e é raro que alguém vá tão longe na defesa efetiva da 

felicidade de outrem, quando a sua não está implicada imediata e visivelmente em 

qualquer situação dada. Resulta disso uma moral adequada ao poema de Brecht
492

. 

 Vimos como, pelo mecanismo geométrico da nossa inteligência espacializadora, 

fundamos as unidades e as individualidades nítidas, perfeitamente separadas
493

, a partir 

das quais balizamos toda a nossa experiência e nossas construções teóricas com que as 

interpretamos. Vimos também como, de resto, a inteligência, com seu parentesco de 

origem com a matéria, só reproduz no campo perceptivo o que a matéria faz com o 

impulso vital por primeiro, no universo. Desde então, disposta a vida em corpos 

distintos
494

 que travam relações uns com os outros, funda-se a divisão clássica entre 

                                                                                                                                                                            
Consequentemente, fornecer uma tal demonstração é tanto impossível quanto supérfluo.” (BENTHAM, 
1984, pg. 5) 
492Intertexto - Bertold Brecht (1898-1956): “Primeiro levaram os negros /Mas não me importei com isso/ 
Eu não era negro./ Em seguida levaram alguns operários/ Mas não me importei com isso/ Eu também 
não era operário./ Depois prenderam os miseráveis/ Mas não me importei com isso/ Porque eu não sou 
miserável./ Depois agarraram uns desempregados/ Mas como tenho meu emprego/ Também não me 
importei./ Agora estão me levando/ Mas já é tarde./ Como eu não me importei com ninguém/ Ninguém 
se importa comigo.” 
493 “Os contornos distintos que atribuímos a certo objeto, e que lhe conferem a sua individualidade, 
nada mais são que o esboço de certo gênero de influência que poderíamos exercer em certo ponto do 
espaço: é o plano de nossas ações eventuais que se nos apresenta por um reflexo, como por um 
espelho, quando percebemos as superfícies e arestas das coisas. Suprimamos nossa ação, e, por 
conseguinte, as grandes trajetórias que ela traça de antemão, pela percepção, no encaixamento do real, 
e a individualidade do corpo se reabsorverá na universal interação que é sem dúvida a própria 
realidade.” (BERGSON, 1979, pg. 21) 
494 “O conhecimento usual está adstrito, como o conhecimento científico e pelas mesmas razões que 
ele, a tomar as coisas em um tempo pulverizado, no qual um instante sem duração sucede a um 
instante que tampouco dura. Para ele, o movimento é uma série de posições, a mudança uma série de 
qualidades, o devir em geral uma série de estados. Ele parte da imobilidade (...) e, por um engenhoso 
arranjo de imobilidades, recompõe uma imitação do movimento pela qual substitui o próprio 
movimento: operação praticamente cômoda, mas teoricamente absurda, grávida de todas as 
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sujeito e objeto. Cada corpo será, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, a depender do 

ponto de vista a partir do qual seja visado por outro sujeito ou vise, ele mesmo, um 

outro corpo. Esta consideração puramente exterior dos corpos alheios própria do âmbito 

do conhecimento e que habita a lógica geométrica da inteligência, se faz à maneira da 

consideração prática do corpo identificado como objeto capaz de satisfazer um desejo. 

Tal é a lógica imanente às nossas línguas, formulada de uma vez por todas por 

Aristóteles: a inteligência tem por essência julgar e o juízo é operado pela 

atribuição de um predicado a um sujeito. O sujeito, pelo simples fato de que o 

nomeamos, é definido como invariável; a variação irá residir na diversidade 

dos estados que dele forem afirmados sucessivamente. Procedendo assim por 

aposição de um predicado a um sujeito, do estável ao estável, seguimos a 

inclinação de nossa inteligência, conformando-nos às exigências de nossa 

linguagem e, para dizer tudo, obedecemos à natureza. Pois a natureza 

predestinou o homem à vida social; ela quis o trabalho em comum; e esse 

trabalho será possível se pudermos de um lado a estabilidade absolutamente 

definitiva do sujeito, do outro a estabilidade provisoriamente definitivas das 

qualidades e dos estados, que se revelarão serem atributos (...) eles sabem, 

doravante, para que ponto dirigir sua atenção. (BERGSON, 2006, pg. 77) 

Mas o mecanismo da percepção de unidades bem definidas não opera igualmente em 

todos os animais e pode-se mesmo dizer que “(...) o espaço não é tão homogêneo para o 

animal como para nós, e que as determinações do espaço, ou direcções, não revestem 

para ele uma forma puramente geométrica. Cada uma delas aparecer-lhes-ia com o seu 

matiz, com a sua qualidade própria” (BERGSON, 1988, pg. 70). Nossa forma de 

percepção seria antes a exceção no mundo animal, e caracteriza a linha evolutiva da 

inteligência: “a concepção de um meio vazio homogêneo é algo de completamente 

extraordinário, e parece exigir uma espécie de reacção contra a heterogeneidade que 

constitui o próprio fundo da nossa experiência” (BERGSON, 1988, pg. 70-1). O fundo 

da nossa experiência é o local em que a individuação falha, porque encontramos as 

percepções menos espacializadas presidindo a percepção do movimento, o que equivale 

a dizer, como vimos, temporalizando a percepção. O instinto, que conhece desde a 

interioridade o seu objeto visado, não deixa, contudo, de visá-lo como objeto, e recortar 

do seu horizonte perceptivo amalgamado e algo indistinto aquele ponto material que lhe 

interessa. Se temos razão em conceber o egoísmo como uma implicação natural da 

tendência à individuação da vida, e o individualismo teórico e prático nos assuntos 

humanos como emanação do mesmo processo, espelhado pela inteligência 

espacializadora, abre-se diante de nós o fato de que se fossemos capazes de reverter a 

direção descendente da vida corporificada em direção à unidade original do impulso de 

                                                                                                                                                                            
contradições, de todos os falsos problemas que a Metafísica e a Crítica encontram diante de si.” 
(BERGSON, 2006, pg. 146)  
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vida, superaríamos o egoísmo natural, assim como superamos a percepção espacializada 

que distingue de maneira irreconciliável o sujeito do objeto. A solidariedade verdadeira 

apareceria como um certo afrouxamento da nossa faculdade natural de perceber e de 

amar, revertendo o hábito ou o amor fechado de volta à sua trajetória criadora e 

ascensiva, liberando-o de sua limitação para destilar o vínculo de mesma natureza,que 

nos liga a um número limitado de indivíduos, seja a mãe, o amante ou o hospedeiro, no 

todo da criação. Tal afrouxamento das tendências espaciais da inteligência
495

, além de 

poder ser desenvolvido pelo método intuitivo e de maneira dirigida, é produzido 

naturalmente e de maneira casual pela natureza no artista e no sonho
496

, por exemplo, 

que  

(...) ao afrouxar o jogo das funções orgânicas, modifica sobretudo a superfície 

de comunicação entre o eu e as coisas exteriores. Não medimos já, pois, a 

duração, mas sentimo-la; de quantidade retorna ao estado de qualidade; a 

apreciação matemática do tempo decorrido já não se verifica; mas é substituída 

por um instinto confuso (BERGSON, 1988, pg. 88-9).  

É assim que, abolidas as regras da lógica geométrica pela qual regemos a vida cotidiana 

da vigília, coisas impossíveis no mundo material-espacial se verificam, como 

personagens que são duas ao mesmo tempo e todo tipo de infusão e combinação 

simultânea de fenômenos de consciência, que se mostram em sua natureza indistinta. 

Diferente do que ocorre no espaço, no sonho é comum que haja corpos interpenetrados, 

ocupando o mesmo lugar no espaço - que não há. Mas mesmo fora do sonho, na vigília, 

o estudo cada vez mais aprofundado da matéria tende a diluí-la quase como a percepção 

do sonho, como já mostramos
497

 - embora seja conveniente enfatizar o caráter 

aproximativo da analogia, mero recurso explicativo, não havendo coincidência entre a 

natureza do sonho, a duração e a intuição verdadeiras.  

                                                           
495

 Isso é de extrema importância: há menos na solidariedade do que no individualismo; chegamos à 
primeira por um movimento negativo, e não positivo. Vamos em direção à solidariedade, 
automaticamente, na medida em que nos afastamos do individualismo. Tal como o cérebro não cria a 
consciência, mas a eleva (Cf. BERGSON, 1979, pg. 109), e tampouco o sistema nervoso cria a capacidade 
de sentir, analogamente a filosofia moral, bem entendida (dinâmica), não cria a solidariedade e o amor 
universal, mas tão somente dá contornos a eles e potencializa-os; permite sua mais elevada 
manifestação. 
496 Para o exemplo detalhado Cf. BERGSON, 1988, pg. 95. 
497 “Não podíamos acreditar que a matéria, cuja imagem sólida havia sido obtida por imobilizações da 
mudança, percebidas então como qualidades, fossem compostos por elementos sólidos como ela. (...) 
cedo ou tarde, pensávamos, haveria [a física] que renunciar da ideia de suporte [material dos 
movimentos+ (...): ‘é em movimentos de movimentos que desembocávamos’. (...) A mesma razão que 
iria nos levar a escrever mais tarde que ‘a evolução não poderia ser reconstruída com fragmentos do 
evoluído’ levava-nos a pensar que o sólido deve resolver-se em algo inteiramente diferente do sólido.” 
(BERGSON, 2006, pg. 80) 
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 O indivíduo também se resolve em algo inteiramente diferente do que os 

contornos da sua epiderme quando aprofundamos o seu estudo e, seja ao falarmos da 

sua inserção na sociedade ou na natureza, é novamente a um esquema de “movimentos 

de movimentos” em que desembocamos, com aquilo que chamamos “caráter” de uma 

pessoa se modificando a cada segundo tal qual seu corpo. Inserido em uma trama de 

“relações de relações”, desvendando a interdependência total do homem com relação ao 

seu meio ambiente, natural e cultural, dificilmente distinguimos o ponto material dessas 

linhas que o atravessam. Diríamos da nova concepção de ser humano, que começa a ser 

desenvolvida sob o conceito de “corpo próprio” na fenomenologia, o que o filósofo da 

suposição de Bergson diria a respeito de um pedaço de ferro: “[se] verá um pedaço de 

ferro como uma continuidade melódica” (BERGSON, 2006, pg. 81). Não só a vida 

psicológica individual, por assim dizer, o eu superficial de uma pessoa, encontra sua 

analogia na imagem da melodia, mas também a da sociedade e mesmo a da natureza 

inteira, tomada em sua totalidade. A melodia e a poesia são exemplos privilegiados 

tomados do mundo da arte para demonstrar o que seja uma totalidade verdadeira, uma 

unidade integrada que não conhece partes independentes, assim como é a unidade do 

impulso vital criador. Conforme Bergson em O pensamento e o movente: 

É (...) a continuidade indivisível e indestrutível de uma melodia onde o passado 

entra no presente e forma com ele um todo indiviso, o qual permanece indiviso 

e mesmo indivisível a despeito de tudo aquilo que a ele se acrescenta a cada 

instante ou, melhor, graças àquilo que a ele se acrescenta. Dele, temos a 

intuição; mas, assim que procuramos obter uma sua representação intelectual, 

alinhamos uns na sequência dos outros estados que se tornaram distintos como 

as pérolas de um colar e que, então, para serem mantidos juntos, precisam de 

um fio que não é nem isto nem aquilo, que não se assemelha em nada às 

pérolas. (BERGSON, 2006, pg. 79) 

 Será esta unidade original da vida, que reverbera na unidade das células dos 

corpos ou dos indivíduos nas sociedades (seja ela a família, a manada ou a nação), 

enquanto seja representada, enquanto seja colocada como um problema de percepção, 

capaz de produzir as ações morais conduzidas pelo signo da alteridade real negado pelos 

utilitaristas? Ou acaso o vínculo que restou a nos ligar com qualquer alteridade não será 

sempre limitado, como é todo o instinto? Dedicar-se àqueles quem estamos ligados 

naturalmente poderia equivaler, em qualquer caso, a dedicar-se a um estranho, ou 

mesmo à humanidade inteira? A questão com que nos defrontamos sobre a relação entre 

a alteridade e a intelectualidade é, pois, dupla. De um lado, há que verificar se o 

intelectualismo proscreve a experiência da alteridade. De outro, resta saber se a 

experiência de alteridade pode ser produzida pela simples representação da unidade 
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gerativa da vida. Em caso negativo, será impossível ampliar os vínculos de obrigação 

moral para os indivíduos que estão além dos limites do grupo ao qual pertencemos, seja 

ele a família, o partido, a igreja ou a nação? Já insinuamos repetidas vezes que a 

extensão do vínculo, se é possível, o será em virtude da intuição. Chegará o momento, 

decerto, em que problematizaremos o papel dessa mesma intuição na ampliação do 

vínculo ético para além dos imperativos naturais. Neste momento importa mais localizar 

o tensionamento entre a alteridade verdadeira e a razão. Como assevera Jankélévitch, 

em Henri Bergson: 

Em uma singular ironia, o atomismo, que começa por fabricar todos os seres 

vivos a partir da unidade, não mais encontra qualquer razão para as suas 

afinidades interiores. Isso porque a vida ignora o dilema do Mesmo e do Outro. 

Ao contrário do monismo, condenando a si próprio a um fracionamento 

arbitrário por ignorar as originalidades naturais do devir - um fracionamento 

que seria tão mais irremediável por ser mais arbitrário -, a aguda alteridade 

entre sentimentos e indivíduos torna possível que haja simpatias verdadeiras. 

Coisas que tenham sido separadas não vão mais refundir-se porque elas se 

tornaram indiferentes e regulares. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 123, tradução 

livre498) 

 O problema freudiano sobre a existência do amor universal
499

 é essencialmente o 

mesmo problema da existência da alteridade verdadeira, posta pelos pensadores do 

liberalismo clássico, mas ampliada em número. A desconfiança que permanece em 

relação à suposta bondade das ações humanas só se suporta porque há a concepção, 

apriorística, segundo a qual o homem é natural e irremediavelmente mal, naturalmente o 

lobo do homem, naturalmente um mecanismo que buscará o prazer e a vantagem 

própria sempre e em tudo, mesmo quando realiza o ato comunitário, quando funda a 

sociedade ou participa em uma construção coletiva. Tudo o que pode ter em vista é 

única e exclusivamente a promessa de satisfazer o interesse pessoal, tido por uma 

maximização do prazer e por uma busca de conforto máximo, em uma guerra perpétua 

por recursos naturais finitos com os demais individuos, movidos pelos mesmos 

interesses individuais excludentes. As tendências individualistas humanas, justamente 

                                                           
498“In a singular irony, atomism, which begins by fabricating all beings from uniformity, no longer finds 
the reason for their inner affinities. That is because life ignores the dilemma of the Same and the Other. 
Instead of monism condemning itself to an arbitrary apportionment for having ignored the natural 
originalities of becoming, an apportionment that would be all the more irremediable for its being more 
arbitrary, the acute alterity of feelings and of individuals makes veritable sympathies possible. Things 
that have been separated will no longer rejoin because they have become indifferent and 
average.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 123) 
499 Cf. FREUD, 2012, pg. 7-69. 
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percebidas empiricamente pelos defensores da “teoria do verniz”
500

, são apressadamente 

generalizadas e, nesse ato, abstraídas da vontade de empiria que animava de início a 

pesquisa da natureza humana. Só assim poderia o interesse social aparecer como 

contraditório ao interesse individual, e a questão a respeito do surgimento da sociedade 

espantar os filósofos, que teriam que recorrer a um artifício teórico, completamente 

abstrato, para explicar o vínculo social misterioso: o contrato social. Tudo passaria 

como se o indivíduo fosse a realidade por excelência, a realidade de fato e de direito, 

antecedendo a sociedade e vindo a criá-la por um ato seu, tornado possível pelo 

surgimento supostamente casual da inteligência humana no processo evolutivo da vida.  

Isto equivale a perguntar que motivos [há] - independentemente daqueles que 

possam oferecer a religião e a legislação - para salvaguardar ou promover a 

felicidade de uma outra [pessoa]. (...) Em resposta a tal interrogativo, é 

imperioso admitir que os únicos interesses para cuja salvaguarda uma pessoa 

possa encontrar, com certeza e sempre, motivos adequados são os seus 

próprios interesses. (BENTHAM, 1984, pg. 65) 

 Bastante diverso é o ponto de vista bergsonista, que nos convoca a colocar, no 

lugar que o indivíduo ocupa nestas formulações clássicas do individualismo, a própria 

sociedade. Colocada no princípio, como realidade anterior ao indivíduo, desejada e 

produzida pela própria Natureza, o interesse social então poderá se confundir sem 

contradição com o interesse particular e o indivíduo é que passará a ser a verdadeira 

abstração. Os liames sociais são instintivos, e “o instinto é a própria vida”, se 

configurando como vínculo (limitado) para com essa grande memória vital - conforme 

célebre frase de Bergson. Não obstante a limitação numérica deste vínculo natural, a 

concepção da totalidade de um corpo social qualquer, feito de um número muito 

elevado de indivíduos atuais, passados e potenciais, requer dos homens mais do que o 

procedimento racional regular, com a justaposição de indivíduos no espaço. Tal 

justaposição jamais será capaz de recompor o processo de criação de um organismo 

social - ao menos não imediatamente. Seria necessário reinserir-se no impulso de vida, e 

refazer o momento de produção de uma nova sociedade
501

. Em filosofia moral também 

                                                           
500 “I borrow this term from Frans de Waal, the eminent primatologist. In his 2004 Tanner Lectures on 
Human Values at Princeton University, de Waal defines veneer theory as the prevalent (and for him, 
pernicious) belief that morality is a thin, artificial veneer that overlays a natural, selfish, amoral core. 
Veneer theory, he argues, ‘assumes that deep down we are not truly moral. It views morality as a 
cultural overlay, a thin veneer hiding an otherwise selfish and brutish nature.’ The guiding ideas behind 
veneer theory are, first, that human morality is unique and irreducible to natural or evolutionary 
processes and, second, that its function is to oppose nature.” (LEFEBVRE, 2013, pg. 33) 
501Veríamos essa força em ato, por exemplo, em um acampamento de imigrantes de diversos países 
reunidos pela primeira vez, para viverem juntos? Cada qual ainda manteria viva a cultura que lhe é 
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se aplicaria a máxima de Bergson, portanto: “Tal é exatamente o efeito que produzem 

sobre nós certos „grandes problemas‟, quando nos reinstalamos no sentido do 

pensamento gerador. Tendem para zero à medida que dele nos aproximamos, não sendo 

mais que o afastamento entre ele e nós” (BERGSON, 2006, pg. 69). 

 Espantar-se com o fato social é julgá-lo impossível. Isso se se crê na “anomia” 

preexistente (de direito e de fato) à sociedade, na existência exclusiva de uma norma 

única em vigor, a saber, a “lei da natureza”, observada entre os animais inferiores em 

sua luta pela sobrevivência, inseridos que estão na impiedosa cadeia alimentar. Aqui 

repete-se a matriz do erro original: assim como antes se questionava o livre-arbítrio, 

questiona-se agora a existência da alteridade verdadeira, inserindo toda a moral na 

sociedade, essa parte criada da natureza e que inverte o sentido da natureza criadora. É 

necessário que diferenciemos dois sentidos de natureza sem os quais não entendemos o 

aparente paradoxo: haveria uma natureza naturante e uma natureza naturada, ambas 

formando a Natureza que em tudo se assemelha ao cosmos, e não à physis dos antigos. 

Poderíamos parafrasear Bergson, portanto, e dizer que quando o filósofo fala de “lei da 

selva”,  

(...) não faz mais do que transpor para a ordem da especulação - elevadas ao 

absoluto e, por isso mesmo, esvaziadas de todo sentido, de todo conteúdo 

efetivo - duas ideias feitas para a prática e que remetiam então a uma espécie 

determinada de matéria ou de ordem, mas não a toda ordem, não a toda 

matéria. (BERGSON, 2006, pg. 71) 

Desconhecer a natureza criadora significa aderir ao materialismo e seu suporte 

mecanicista, desconhecendo uma parte importante da realidade, a espiritual ou 

temporal. Desconhecer, enfim, o instinto social e as exigências mais profundas da vida. 

Se “(...) pedimos à ciência que permanecesse científica e não se fizesse acompanhar por 

uma metafísica inconsciente” (BERGSON, 2006, pg. 79) é para evitar pseudoproblemas 

como estes. Cabe retornar às coisas, estudá-las e descrevê-las tais como aparecem ao 

espírito que se esforça por intuir mais que por deduzir. Ao contrário do que se passa 

com as ciências da matéria, o logicismo matemático nos será de pouca utilidade nesta 

tarefa de pesquisa do mundo cultural e espiritual humanos, do ponto de vista 

                                                                                                                                                                            
própria. Interagindo, contudo, sínteses se produziriam, embora com certos limites. Seus filhos, contudo, 
poderiam romper estes limites e, levando a convivência à organicidade plena, produzirem um novo 
corpo social sintético. 
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genético
502

. Há, por toda parte, “um verbalismo que ainda vicia uma boa parte do 

conhecimento e que queríamos afastar definitivamente” (BERGSON, 2006, pg. 87); não 

seria diferente no estudo da moralidade e das paixões humanas. 

 O utilitarismo, matriz de boa parte do liberalismo inglês, além de fornecer uma 

imagem equivocada da natureza humana e do conjunto da sociedade, fracionando-a em 

indivíduos estanques
503

, ainda fornece uma imagem distorcida das paixões, uma vez que 

generaliza um conjunto de observações limitadas. Não segue os contornos do real nesse 

âmbito criador e que não se presta à repetição. Portanto, o procedimento dedutivo, que 

tanto faz pela ciência natural, nas ciências humanas é não raro fonte de erro e ilusão. 

“„Sabemos tudo‟, tal é o postulado deste método” (BERGSON, 2006, pg. 94). 

Nossa lógica simples, é por demais evidente que ela se torna artificial como 

todas as obras do puro entendimento. Caso a ciência seja por inteira obra de 

análise ou de representação conceitual, caso a experiência só deva lhe servir de 

verificação para “idéias claras”, caso pretenda ser uma imensa matemática, um 

sistema único de relações que aprisiona a totalidade do real numa rede armada 

antecipadamente, ao invés de partir de intuições múltiplas, diversas, que se 

inserem no movimento próprio de cada realidade, mas nem sempre se 

encaixam umas nas outras, então a ciência se torna um conhecimento 

puramente relativo ao entendimento humano. (BERGSON, 2006, pg. 229) 

A lógica do raciocínio deontológico, ao reduzir o homem a um autômato que foge da 

dor e busca o prazer, restringe a liberdade e nega a possibilidade da ação 

verdadeiramente moral, tudo reduzindo ao cálculo dos prazeres e vantagens
504

.  

Houvesse puro intelectualismo e produzir-se-ia a indiferença em todos os casos em que 

não fosse urgente agir para defender um interesse próprio e imediato, claramente 

percebido - nunca é demais lembrar, os mecanismos da percepção, que se espraiam para 

a concepção, servem primeiro à vida prática. À ideia de dever devemos somar o 

sentimento do dever, e desde então tratar-se-á de explicar-lhe a origem. Todo 

sentimento pode ser emoção profunda ou sensação superficial. Mostramos como apenas 

                                                           
502“Não se observou o suficiente o quanto o alcance da dedução é escasso nas ciências psicológicas e 
morais. De uma proposição comprovada pelos fatos não se pode tirar, no caso, consequências 
comprováveis senão até certo ponto, em certo grau.” (BERGSON, 1979, pg. 189) 
503 “(...) Assim, a percepção, o pensamento, a linguagem, todas as atividades individuais ou sociais do 
espírito conspiram para nos colocar em presença de objetos que podemos tomar por invariáveis e 
imóveis enquanto os consideramos, assim como também em presença de pessoas, inclusive a nossa, 
que aos nossos olhos se tornarão objetos e, desse modo, substâncias invariáveis.” (BERGSON, 2006, pg. 
78) 
504 Adam Smith não iria erigir mesmo um grande sistema social amparado nessa ideia crucial, a saber, a 
de que estamos condenados a buscar nossos próprios interesses e que a moralidade sairia da busca livre 
de todos pelos seus próprios interesses, o que soaria um tanto paradoxal a quem se pusesse a pesar os 
termos. 
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as segundas medem-se pelas causas externas, e aqui podemos fazer a distinção crucial 

entre duas espécies de prazer, geralmente confundidas: há os prazeres meramente 

superficiais, que funcionam como reação automática do corpo a uma excitação exterior: 

nesse lado colocaremos todos os motivos do luxo e da opulência capazes de excitar o 

corpo propriamente dito. Há, contudo, outra qualidade de prazer, profundo, que já 

independe de uma excitação exterior produzida sobre o corpo, independendo dos 

objetos de prazer, por assim dizer. Prazer sobretudo espiritual, sem objeto (ou que toma 

o espírito inteiro por seu próprio objeto - embora nesse caso não mais caiba falar em 

distinção entre sujeito e objeto), que engaja uma personalidade inteira. Somos 

arrastados não mais à obtenção de determinado objetivo utilitário, nos movemos não 

mais em direção ao objeto desejado para alcançá-lo
505

. Não se trata mais de vencer o 

espaço para atingir o repouso, uma vez satisfeito o desejo. Desejo insaciável que 

desconhece o repouso, o prazer espiritual faz-nos desejosos de criar e introduzir no 

mundo a novidade, “por nada, por prazer”: trata-se da experiência da alegria
506

. Não de 

qualquer alegria, decerto: há criminosos hediondos que sorriem. Mas a alegria que serve 

para denotar, no bergsonismo, o sinal expansivo e benevolente que caracteriza o 

impulso de vida e aqueles que logram efetivar-lhe um contato intuitivo. Falamos já da 

segunda fonte da moralidade, supra-intelectual, que nos ata a uma outra forma de 

obrigação e dever, e que será objeto do capítulo seguinte. 

O homem, incessantemente convidado a apoiar-se na totalidade do seu passado 

para pressionar ainda mais poderosamente o futuro, é o grande êxito da vida. 

Mas criador por excelência é aquele cuja ação, sendo intensa, é capaz de 

intensificar também a ação dos outros homens e de ativar, generosa, focos de 

generosidade. Os grandes homens de bem, e mais particularmente aqueles cujo 

                                                           
505 “Também não temos outro meio para comparar entre si vários prazeres. Que é um prazer maior 
senão um prazer preferido? E que pode ser a nossa preferência senão uma determinada disposição de 
nossos órgãos que, na presença simultânea de dois prazeres ao nosso espírito, faz com que o nosso 
corpo se incline para um deles? Analisai esta mesma inclinação e ai encontrareis incontáveis 
movimentos que começam, se esboçam nos órgãos interessados e até no resto do corpo, como se o 
organismo se adiantasse ao prazer representado. Quando se define a inclinação como um movimento 
não se trata de uma metáfora. Perante vários prazeres concebidos pela inteligência, o nosso corpo 
orienta-se para um deles espontaneamente, como por uma acção reflexa. Depende de nós suspendê-lo, 
mas o atractivo do prazer não é mais do que este movimento iniciado.” (BERGSON, 1988, pg. 34) 
506 “Os filósofos que especularam sobre o significado da vida e sobre o destino do homem não 
observaram bem que a própria natureza se deu ao trabalho de informar-nos sobre isso: avisa-nos por 
meio de um sinal preciso que nossa destinação foi alcançada. Esse sinal é a alegria. Estou falando da 
alegria, não do prazer. O prazer não passa de um artifício imaginado pela natureza para obter do ser 
vivo a conservação da vida; não indica a direção em que a vida é lançada. Mas a alegria sempre anuncia 
que a vida venceu, que ganhou terreno, que conquistou uma vitória: toda grande alegria tem um toque 
triunfal” (BERGSON, 2009, pg. 22). Assim, quando se nos dizem que há felicidade em situações que para 
a nossa observação do exterior parecem em tudo terríveis, e quando mesmo assim vemos pessoas por 
livre e espontânea vontade aderindo a elas contra o protesto da utilidade, ficamos perplexos. 
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heroísmo inventivo e simples abriu para a virtude caminhos novos, são 

reveladores de verdade metafísica. Por mais que estejam no ponto culminante 

da evolução, estão muito perto das origens e tornam sensível a nossos olhos o 

impulso que vem do fundo. (BERGSON, 2009, pg. 24) 

 Passaremos agora a examinar como o conceito de intuição do bergsonismo é 

inserido no horizonte do último livro. Se até aqui o que se nos oferece com a primeira 

fonte da moral é um quadro um tanto tenebroso em que já não encontramos vestígios do 

esperançoso deferimento para com a humanidade
507

, que aparece como ápice da 

evolução da vida em A evolução criadora, a possibilidade intuitiva da segunda fonte 

para a moral abre as portas para a renovação da esperança na espécie. Decerto, não será 

pelo instinto social nem pela sociedade fechada que o homem poderá cumprir a 

finalidade da espécie de continuar a criação do impulso criador
508

. Até aqui vimos 

atuarem as forças da conservação no mundo social humano, que correspondem à 

materialidade naquilo que servem de matriz de sustentação da vida - que não prescinde 

de um corpo, como vimos anteriormente. No caso da humanidade, além do corpo 

biológico, a vida social não pode prescindir de um corpo sócio-cultural e dos laços de 

unidade entre seus membros. Cabe agora remeter esses laços de comunidade limitada à 

sua fonte muito mais vasta, apontando para o movimento vital criador, apreendido 

intuitivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
507 “(...) o homem gira em círculo em sua sociedade tanto quanto as espécies em torno de si mesmas ou 
as formigas em seu domínio. Nada, aqui, parece conferir ao homem a abertura excepcional anunciada 
precedentemente, como o poder de ultrapassar seu plano e sua condição.” (DELEUZE 1999, p. 89) 
508Conforme o comentário de Rita Paiva, “(...) por mais que a inteligência acene com caminhos 
indefinidos para o movimento vital, a sobrevivência da espécie impõe um certo alentecimento, uma vez 
que se torna necessário padronizar formas de existência como aquelas que se cristalizam por todas as 
dimensões da sociedade e da vida em geral” (PAIVA, 2013, pg. 141).; “Ou seja, o ímpeto vital finda por 
se enrijecer também no âmbito da interioridade humana, tal como nas formas fechadas e repetitivas 
geradas pela natureza” (PAIVA, 2013, pg. 143) 
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CAPÍTULO V - A ABERTURA MORAL E O MISTICISMO  

(...) tendo [o homem] atribuído ao seu pensamento o 

poder de tudo abarcar, é obrigado a representar-se 

todas as coisas em termos de pensamento: não pode 

pedir esclarecimentos às suas aspirações, aos seus 

desejos, aos seus entusiasmos (...). Só estamos 

inteiramente seguros daquilo que a experiência nos 

dá; mas devemos aceitar a experiência integralmente 

e nossos sentimentos fazem parte dela a mesmo 

título que nossas percepções, a mesmo título, por 

conseguinte, que as “coisas”. (...) Os sentimentos 

poderosos que agitam a alma em certos momentos 

privilegiados são forças tão reais quanto aquelas das 

quais o físico se ocupa; o homem não as cria, como 

tampouco cria o calor ou a luz. Estamos imersos (...) 

numa atmosfera atravessada por grandes correntes 

espirituais. Se muitos dentre nós se retesam, outros 

deixam-se levar. E há almas que se abrem de par em 

par para o sopro benfazejo. Estas são as almas 

místicas. (BERGSON, 2006, pg. 248-9) 

 

1. Aspiração como segunda força a presidir a moral 

 No capítulo primeiro de As duas fontes da moral e da religião Bergson anuncia 

que, além da força de pressão social (que foi objeto de nossa exposição no capítulo 

precedente) há uma outra força, também natural - se tomamos a palavra em seu sentido 

alargado e gerador
509

. Esta força fundamenta um outro sentido da moralidade, que o 

autor chama de “aberta”, capaz de compensar o quadro aterrador de conflitos potenciais 

e perpétuos entre grupos sociais fechados (SILVA, J., 2014). Este item irá acompanhar 

o encadeamento dos argumentos do capítulo primeiro que servem para expor esta força 

e a sua manifestação, com o papel que a noção de emoção criadora desempenha no 

processo, ligando em um todo orgânico de sentido a experiência do salto intuitivo do 

indivíduo extraordinário
510

, tratada por nós anteriormente, com uma nova forma de 

moralidade que se desenvolveria em sentido oposto àquele que segue a primeira forma 

de moral, a fechada. 

                                                           
509“Forças profundas estão presentes, uma de impulsão e outra de atração” (BERGSON, 1978, pg. 67), 
“(...) as duas forças às quais a sociedade deve sua estabilidade e seu movimento” (BERGSON, 1978, pg. 
75), sua conservação e o seu progresso (moral). “(...) ‘pressão social’ e ‘impulso de amor’ são duas 
manifestações complementares da vida.” (BERGSON, 1978, pg. 79) 
510

 “O método consistia em supor possível o que é de fato impossível numa sociedade dada, em 
imaginar o que resultaria dela [dessa criação de novidade] para a alma social, e a induzir então alguma 
coisa desse estado de alma pela propaganda e pelo exemplo.” (BERGSON, 1978, pg. 64) 
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Assim, seria, segundo Bergson, através “do esforço pelo qual cavaríamos até o 

fundo de nós mesmos” que poderíamos descobrir um “outro modo nos subtrair a uma 

vida de impulsão, de fantasia e de pesar” (BERGSON, 1978, pg. 12); mobilizando “os 

recursos da vida interior profunda” (BERGSON, 1978, pg. 13) poderíamos descobrir 

“fontes mais profundas para os sentimentos morais” (BERGSON, 1978, pg. 14). O 

conceito de profundidade aqui é mobilizado em oposição ao superficial (ou social), na 

chave interpretativa que nos ocupou nos momentos precedentes desta exposição. 

Multiplicidade qualitativa, tempo puro, elã vital: eis as chaves para a descoberta desta 

outra forma de moralidade, que é capaz de nos obrigar não só para com os membros do 

nosso próprio grupo, mas para com o todo da criação, o que inclui (mas também 

ultrapassa) a humanidade inteira
511

. Tratar-se-ia já de uma “sociedade aberta” 

(BERGSON, 1978, pg. 25), e não mais fechada como são os grupos sociais, que detêm 

fronteiras delimitadas. Apesar do caráter de abertura apontar para aquilo que não 

conhece fronteiras, Bergson adota o todo da humanidade (esta seção da totalidade da 

criação) como principal operador para demonstrar a abertura dessa outra forma de 

moralidade, possivelmente para contrastar com a noção de fechamento moral. Este 

enfatizava as sociedades humanas limitadas em número de membros e definindo-se em 

oposição aos demais grupamentos sociais, com os quais se trava a guerra perpétua - 

guerra esta que era, nunca é demais lembrar, a urgência do tempo em que As duas 

fontes é escrito. Seu texto, contudo, é pontilhado de avisos para que observemos que o 

caráter de abertura ultrapassa a humanidade (BERGSON, 1978, pg. 12, 25, 30, 32).  

 Nas palavras de Bergson, “entre a sociedade em que vivemos e a humanidade 

em geral existe o mesmo contraste que há entre o fechado e o aberto; a diferença entre 

os dois objetos é de natureza, e não mais tão-somente de grau” (BERGSON, 1978, pg. 

27). Ora, como vimos anteriormente, quando tratávamos do movimento e da intuição, 

passar da sociedade fechada e limitada em seus membros à humanidade inteira, sem 

fazer qualquer distinção, requer um procedimento em tudo análogo àquele através do 

qual, por um salto, reconstituímos o movimento em seu ato gerador, e não mais pela 

justaposição quantitativa de pontos infinitos. Nas palavras de Bergson: 

É preciso que, de um salto, sejamos transportados mais além dela [a 

humanidade] e que a tenhamos atingido sem a ter tomado por fim, 

ultrapassando-a. Que se fale, aliás, a língua da religião ou a da filosofia, trate-

                                                           
511 “temos incontestavelmente deveres para com o homem enquanto homem (mesmo que tenham 
origem inteiramente diversa...).” 
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se de amor ou de respeito, é outra moral, é outro género de obrigação, que vêm 

superpor-se à pressão social. (BERGSON, 1978, pg. 28) 

O amor à humanidade caracteriza essa moral da abertura, e não é jamais atingido pela 

extensão quantitativa do amor fechado que devemos à nossa família e à nossa 

sociedade, senão atingido de um salto
512

, em que se recupera de uma só vez o 

movimento criador original. Este movimento, certamente, é o próprio Elã vital
513

, que 

se manifesta no mais profundo de nós mesmos e nos religa à totalidade, fazendo dos 

seres humanos excepcionais que lograram o salto intuitivo
514

 “almas privilegiadas que 

se sent[em] aparentadas a todas as almas e que, em vez de continuar nos limites do 

grupo e de se ater à solidariedade estabelecida pela natureza, portavam-se em geral para 

com a humanidade num ímpeto de amor” (BERGSON, 1978, pg. 78, grifo nosso). O 

homem capaz deste salto ou desta reconexão é chamado por Bergson de “místico”, 

remetendo ao “misticismo”, a religião aberta que remete a Deus como puro amor, sendo 

que “cada u[m] del[es] manifest[a] sob uma forma original um amor que parece ser a 

própria essência do esforço criador [do universo]” (BERGSON, 1978, pg. 78). Trata-se 

do mesmo ser humano excepcional
515

, extraordinário, capaz da intuição, de “seguir até 

ao próprio princípio da vida” (BERGSON, 1978, pg. 83) atingindo o impulso de vida de 

que tratávamos anteriormente - agora observado sob o ponto de vista da reverberação 

moral (e religiosa) deste contato. Vale notar que esta também é a opinião de Débora 

Morato, para quem “a relação estabelecida por Bergson com as ciências do social e com 

a antropologia depende sobremaneira de que se determine em profundidade o papel das 

noções de vida, hábito e instinto na abertura de As Duas Fontes da Moral e da Religião” 

(MORATO PINTO, 2016, pg. 49). Maria Adriana Cappello, por sua vez, assume em 

mesmo sentido que “essa concepção do duplo sentido da natureza - que é longa e 

                                                           
512 “Com efeito, a partir desse modo de associação - da família e da nação - não se passa, por nenhum 
tipo de ampliação, para a humanidade. Aqui é necessária uma ruptura, um salto, uma distinção de 
natureza, exatamente aquela pela qual se promove uma abertura no fechado, aquela pela qual se passa, 
ou melhor, se salta da sociedade fechada para a aberta, da moral fechada para a aberta.” (CAPPELLO, 
2017, pg. 148) 
513 “A filosofia moral de Bergson identifica-se em seus primeiros passos a um prolongamento da biologia 
compreensiva de A Evolução Criadora, já que Duas Fontes é uma obra que toma como objeto de análise 
os processos essenciais à constituição da humanidade enquanto espécie.” (MORATO PINTO, 2016, pg. 
34) 
514 “Entrarão em cena assim as singularidades excepcionais que conhecem a vida de dentro, 
interiormente, por uma experiência psicológica particular, e agem como modelo para os outros, 
expressando exteriormente aquilo que de algum modo experimentaram.” (MORATO PINTO, 2016, pg. 
38) 
515

 “Desde a eternidade surgiram homens excepcionais nos quais se encarnava essa moral. (...) A eles é 
que sempre se referiu para ter essa moralidade completa, que seria preferível chamar de absoluta.” 
(BERGSON, 1978, pg. 28) 
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propriamente desenvolvida em seu livro anterior, Evolução Criadora -, é retomada nas 

Duas Fontes” (CAPPELLO, 2017, pg. 140)
516

. Há, para Bergson, “dois limites” para a 

moral humana, “um mínimo e um máximo” (BERGSON, 1978, pg. 28), um superficial 

e um profundo: o fechamento próprio da pressão social, de um lado, e a abertura própria 

da intuição, do outro.  

 Ocorre que, como já tivemos a oportunidade de mostrar, a intuição do impulso 

vital, aquela que leva ao salto, é coisa raríssima e só se realiza nos seres humanos 

excepcionais, para que não inviabilize a conservação da espécie (BERGSON, 1978, pg. 

47 e 78). Cada um destes indivíduos “representa um esforço de evolução criadora, como 

teria feito o aparecimento de uma nova espécie” (BERGSON, 1978, pg. 79). Para a 

maior parte da espécie humana, portanto, o limite “máximo” da moralidade jamais é 

atingido, transitando o comum dos homens entre outros dois limites, a saber, a pressão 

social e a aspiração em seguir o exemplo dos místicos. Nas palavras de Bergson: 

O sentimento criador que agitava essas almas privilegiadas, e que era um 

transbordamento de vitalidade, irradiou-se em volta delas: entusiastas, elas 

irradiavam um entusiasmo que jamais se extinguiu completamente e que pode 

sempre reacender-se. Hoje, quando ressuscitamos pelo pensamento esses 

grandes homens de bem, quando os ouvimos falar e quando os contemplamos 

agindo, sentimos que eles nos comunicam seu ardor e nos arrastam em seu 

movimento: não mais se trata de uma coerção mais ou menos atenuada, mas 

um atrativo mais ou menos irresistível. (BERGSON, 1978, pg. 78-9) 

Pela mediação dos místicos, que realizaram a experiência do contato intuitivo com o 

Ser
517

, o resto da humanidade pode participar ainda que indiretamente da moralidade de 

abertura, ao se abrir para a força de irradiação e inebriamento que emanam do místico e 

de seu chamado ao heroísmo (BERGSON, 1978, pg. 48). A maior parte do capítulo 

primeiro de As duas fontes, no que se refere à moralidade aberta, tratará destes dois 

limites usuais: pressão e aspiração
518

, reconhecendo inclusive que a moralidade aberta 

                                                           
516 “a (...) unidade de princípio *da vida+ (que remonta à duração como estofo do real) sustentará a tese 
de que ao homem é possível a superação da naturalidade da espécie por uma via cultural que faz da sua 
história algo de qualitativamente distinto da história natural da animalidade. (...) a reversão necessária 
para garantir a completude entre as tendências [da vida, dissociadas no movimento  criador] tem seu 
agente no indivíduo *extraordinário+.” (MORATO PINTO, 2016, pg. 38); “o elã vital é memória, uma vez 
que Bergson compreende o movimento dissociativo da vida em reinos e espécies como desdobramento 
de tendências que são unidas em sua origem, carregando consigo a ‘lembrança’ dessa unidade 
originária.” (MORATO PINTO, 2016, pg. 44) 
517 “(...) é da experiência mística que se trata. (...) Os verdadeiros místicos simplesmente se abrem à 
vaga que os invade. Seguros de si mesmos, porque sentem em si algo de melhor que eles (...). O que 
eles deixaram escoar no interior de si mesmos é um fluxo descendente que desejava atingir os outros 
homens através deles.” (BERGSON, 1978, pg. 81) 
518 Dois sentidos de “aspiração” devem ser, do nosso ponto de vista, separados, a saber: de um lado a 
aspiração que um ser humano comum sentirá em imitar o místico, produto do inebriamento e da 
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“para ser plenamente ela mesma, deve encarnar-se numa personalidade privilegiada que 

se converte em exemplo. (...) tem a ver com a imitação comum de um modelo. (...) os 

grandes homens de bem têm arrastado multidões (...) há um chamado.” (BERGSON, 

1978, pg. 28-9). Esta identificação nos remete à intrincada questão da diferença que há 

entre a vontade de assemelhar-se ao místico e a experiência do místico ela mesma, 

havendo uma espécie de identidade entre o aberto e o em vias de abrir-se, sugerida em 

alguns momentos da obra de Bergson (BERGSON, 1978, pg. 44). Mas é a experiência 

sui generis do místico que explica de onde vem a força deste chamado inebriante e que 

causa aspiração em imitar nos outros, para Bergson. Trata-se de uma experiência de 

“abertura de alma”, mas “que é então que ela permite entrar?” (BERGSON, 1978, pg. 

32). Será justamente o Elã de vida, a emoção criadora, como já adiantamos, e que é 

sentida como amor universal, estendido ao todo da criação. Neste ponto do capítulo 

Bergson remete muito claramente à sua obra pregressa
519

, apontando ser essa emoção 

um “movimento que basta-se a si mesmo” (BERGSON, 1978, pg. 33), aparentado 

àquele da música. Nas palavras do autor: 

Parece-nos, enquanto ouvimos, que não poderíamos querer outra coisa senão o 

que a musica nos sugere, e que precisamente assim agiríamos naturalmente, 

necessariamente, se não parássemos de agir ao escutar. Somos a cada instante o 

que a música exprime, seja a alegria, a tristeza, a piedade, a simpatia. (...) Na 

verdade, ela não introduz esses sentimentos em nós; antes, ela nos introduz 

neles, como transeuntes que se compelissem a uma dança. Assim procedem os 

iniciadores em moral. A vida tem para eles ressonâncias de sentimentos 

insuspeitadas, como as que produziria uma sinfonia nova. (BERGSON, 1978, 

pg. 33) 

As palavras e os atos dos místicos seriam como música, irradiando um sentimento que 

captura os demais e os insere no mesmo movimento de alma
520

. A emoção assim 

irradiada é criadora justamente porque é causa de representações, não efeito 

                                                                                                                                                                            
atração que estes produzem sobre nós. De outro lado, a aspiração própria dos místicos em seu contato 
intuitivo, que é uma vontade não necessariamente de imitar alguém, mas de realizar a tarefa essencial 
do Universo, a criação com todos os seus predicados, tratados por nós no capítulo terceiro desta 
dissertação. 
519 “Agora, em Duas Fontes, esse trabalho surge já bem enriquecido das soluções teóricas desenvolvidas 
a partir dos problemas sobre os quais o filósofo se debruçou [anteriormente]: a liberdade e a teoria das 
multiplicidades que a fundamenta; a união entre espírito e matéria através da psicologia da memória e a 
metafísica da vida calcada na reinterpretação do evolucionismo - estarão todos, de alguma maneira, 
implicados na configuração inicial do problema da moral e da religião.” (MORATO PINTO, 2016, pg. 40) 
520 “(...) são as almas místicas que arrastaram e arrastam ainda as sociedades civilizadas. A lembrança do 
que eles fizeram e do que foram aninhou-se na memória da humanidade (...) [são] um conjunto de 
chamados, feitos à consciência de cada um de nós por pessoas que representam o que houve de melhor 
na humanidade. (...) A eficácia do chamado decorre da força da emoção que foi outrora provocada, que 
o é ainda ou que poderia ser: essa emoção, não fosse já por ser infinitamente redutível a idéias, é mais 
que idéia; é supra-intelectual.” (BERGSON, 1978, pg. 69) 
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(BERGSON, 1978, pg. 39), estando prenhe de uma multiplicidade delas - como é 

próprio da temporalidade pura que preside a criação no Universo. Por isso mesmo só na 

moral aberta “está implicitamente contido o sentimento de um progresso. A emoção de 

que falávamos é o entusiasmo da marcha para a frente - entusiasmo pelo qual essa moral 

se fez aceitar por alguns e que em seguida se propagou através deles pelo mundo” 

(BERGSON, 1978, pg. 43). Assim, a emoção criadora tem precedência sobre as almas 

dos místicos, que não a produzem, mas se ligam e se abrem para ela. Ora, dado que esta 

operação é produzida em profundidade, é forçoso que estejamos no registro da 

intuição
521

 do Elã vital, princípio criador propriamente dito
522

, e a emoção criadora é o 

sentimento que acompanha o contato intuitivo com o impulso de vida
523

. Segundo 

Bergson, “se a emoção [criadora] me penetrar, agirei de acordo com ela, sacudido por 

ela” (BERGSON, 1978, pg. 40), sendo os místicos os amplificadores e anunciadores 

deste contato, fazendo-o com entusiasmo. Não que eles se limitem ao contato e que tudo 

esteja desde sempre dado: Bergson insiste no caráter de criação e de novidade de cada 

sentimento moral que vem ao mundo pelas mãos dos místicos, informado pela emoção 

criadora (BERGSON, 1978, pg. 59, 61 e 62) e anunciando uma abertura moral. Mas 

trata-se de um esforço conjunto e consorciado, sendo os místicos aqueles instrumentos 

do impulso de vida que são capazes de levar adiante a sua tarefa de criação, no campo 

da moralidade. “Ouçamos sua fala [do místico]; ela apenas traduz em representações a 

emoção particular de uma alma que se abre, rompendo com a natureza que a confinava 

ao mesmo tempo em si e na comunidade” (BERGSON, 1978, pg. 43). Rompe-se com a 

natureza humana, decerto, mas não com o todo da natureza. Antes, religa-se à natureza 

naturante, pois a ela se retorna
524

 (BERGSON, 1978, pg. 48). Nas palavras de Bergson: 

É sempre em contato com o princípio gerador da espécie humana que se sente 

nutrir-se da força de amar a humanidade (...). A moral encerra assim duas 

                                                           
521 Em um momento do capítulo primeiro de As duas fontes Bergson enuncia explicitamente a conexão 
entre “(...) aspiração, intuição e emoção *criadora+” (BERGSON, 1978, pg. 53), só compreendida do alto 
de todas as aquisições de sua pesquisa, desde o Ensaio, conforme a nossa hipótese expositiva. 
522 “(...) se impõe no caso passar pelo heroísmo para chegar ao amor. De resto, o heroísmo não se prega; 
basta que se mostre, e sua presença apenas poderá pôr outros homens em movimento. Porque ele 
próprio é retorno ao movimento e emana de uma emoção - comunicativa como toda emoção - 
aparentada ao ato criador. (...) Ao aprofundar esse aspecto novo da moral encontrar-se-ia nele o 
sentimento de uma coincidência, real ou ilusória, com o esforço gerador da vida.” (BERSON, 1978, pg. 
44) 
523 “Os grandes líderes da humanidade, que forçaram as barreiras da comunidade, com isso parecem 
ter-se colocado de novo no sentido do impulso vital.” (BERGSON, 1978, pg. 47) 
524

 “Com efeito, no contexto de sua teoria da vida, Bergson nos remete a dois sentidos de natureza - e, 
somente a partir destes, dois sentidos de cultura -; a saber, o sentido do movimento gerador de vida e o 
sentido da estabilidade das formas de vida então geradas.” (CAPPELLO, 2017, pg. 140) 



263 
 

partes distintas, uma das quais tem sua razão de ser na estrutura original da 

sociedade humana e a outra cuja explicação se acha no princípio explicativo 

dessa estrutura. (BERGSON, 1978, pg. 45) 

Esta segunda forma de moral, a propriamente aberta, ainda envolve obrigação; “mas a 

obrigação é a força de uma aspiração ou de um impulso, do próprio impulso que 

culminou na espécie humana, na vida social, num sistema de hábitos mais ou menos 

semelhante ao instinto: o princípio de propulsão intervém - diretamente” (BERGSON, 

1978, pg. 45-6). Contudo, isso significará uma dificuldade muito grande de formular 

esta nova moralidade em máximas, repisando a discussão sobre movimento e linguagem 

que Bergson empreendera desde o Ensaio (Cf. BERGSON, 1978, pg. 49). 

 Resumindo o que dissemos, nas palavras de Bergson, temos uma abertura moral, 

um rasgo no círculo fechado em que a pressão social amalgamava um grupo coeso e que 

permite entrar mais do que havia antes, fazendo progredir a moralidade, quando 

criadores morais (...) concebem mentalmente uma nova atmosfera social, um 

ambiente no qual seria preferível viver, isto é, uma sociedade tal que se os 

homens a experimentassem não quereriam retornar ao estado antigo. (...) 

quando uma natureza moral privilegiada tiver criado um sentimento novo, 

semelhante a uma nova música, e que o tenha comunicado aos homens 

imprimindo-lhe seu próprio impulso. (BERGSON, 1978, pg. 66) 

Nos próximos itens nos dedicamos a discutir com mais detalhe cada um destes 

movimentos do capítulo primeiro e que apontam para a moralidade aberta, tais como 

aparecem nos capítulos restantes de As duas fontes. 

 

1. 2. O místico e a liberação do impulso vital  

 Parte da tradição em filosofia moral tem se esforçado por encontrar regras 

universais de conduta que devessem se impor, transhistoricamente, a todos os seres 

humanos, em qualquer tempo histórico e lugar. Tratar-se-ia de uma moral não mais 

relativa à sociedade
525

. Essas regras universais de conduta aspiram a semelhança maior 

                                                           
525 “O grosso da população de cada país está convencido de que todos os costumes matrimoniais 
diferentes dos seus são imorais (...). Todavia, ninguém, em país algum, faz a menor tentativa para 
demonstrar que os costumes do seus próprio povo contribuem mais para a felicidade humana do que os 
alheios” (RUSSELL, 1955, pg. 12). A premissa de Russell é que existem parâmetros de medida do valor 
moral de uma regra que são racionais, e estes remetem à deontologia e ao utilitarismo (Cf. RUSSELL, 
1955, pg. 93-5). A partir deles poderíamos construir uma “moral universal”, que servisse indistintamente 
a toda a humanidade, e os homens poderiam logo se convencer de que sua felicidade independe dos 
costumes nos quais foram criados e, convencidos, facilmente modificariam seus hábitos. O filósofo 
conclamará aos homens para abandonarem os costumes nacionais, portanto, já que “O nacionalismo, 
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com as leis da natureza, senão no que estas tem de necessário, ao menos no que teriam 

de universal. Parece mesmo que, se tais leis existem, só poderiam ser da mesma 

natureza lógica e formal das ideias. As declarações universais de direitos humanos, que 

estruturam os instrumentos supranacionais do desenho geopolítico contemporâneo, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), mobilizam esse pensamento de fundo 

que expressa esta posição moral de que há uma região transcendente, universalmente 

válida, acessível pela inteligência, no melhor esquema platônico no qual Ideias eternas 

sobre o Bem e a Justiça resistem à relatividade e à degradação do mundo. Por ironia, ao 

mesmo tempo, estes instrumentos são conhecidos por carecerem dos instrumentos de 

pressão e das instituições de exercício do poder de coerção que os Estados nacionais 

tem à disposição, e através dos quais garantem a necessidade artificial de suas leis 

promulgadas, demonstrando na prática que a universalidade das ideias carece da 

efetividade que caracterizam as leis necessárias da natureza, imediatamente atuantes.    

Vimos como, no bergsonismo, a temática ressignificada da revelação, tema 

central da filosofia medieval, abre-nos outra perspectiva para a consideração da moral 

suprassocial, se tal coisa existe: troca-se o Deus das religiões pelo Deus imanente de A 

evolução criadora e teremos reaberto a porta para nos desvencilharmos do materialismo 

histórico e o consequente relativismo que tende a produzir em matéria de moral. 

Sugerimos que através deste itinerário poderemos apreender a “moralidade aberta” ou a 

“moralidade dinâmica” que Bergson defende existir em seu derradeiro livro. Esta outra 

moral que aspira a ser mais do que social, que aspira ultrapassar os desígnios da 

natureza, de onde retirará sua força? Nossa discussão caminha para respondê-lo. 

Adiantemos, contudo, que já não será do instinto, uma vez que ele, como em todo lugar, 

é limitado quanto ao seu objeto, não podendo aplicar-se à humanidade inteira - ou ao 

                                                                                                                                                                            
naturalmente, é um exemplo extremo da crença ardente a respeito de assuntos duvidosos (...) cuja 
falsidade é evidenciada pelo fato de só serem aceites por aqueles que partilham do mesmo ponto de 
vista nacional” (RUSSELL, 1955, pg. 13). Russell crê que o nacionalismo possa desaparecer, porque a 
humanidade é racional e estes sentimentos não passariam de mera ilusão, sem qualquer função vital ou 
vinculação natural. Chega a tocar na questão central deste debate; “Quando se insiste em saber porque 
deve ser considerado nocivo o ceticismo em relação a esses assuntos, a única resposta é que os mitos 
[nacionais] ajudam a ganhar as guerras, de modo que uma nação racional antes seria morta do que 
mataria” (RUSSELL, 1955, pg. 13). Enquanto a paixão nacional produz a coesão social necessária à 
sobrevivência, “os poucos que tem opinião racional, não se podem fazer ouvir porque não alimentam as 
paixões de ninguém” (RUSSELL, 1955, pg. 11). A despeito dessas considerações, arremata o filósofo que, 
depois de Freud e das Guerras Mundiais, foi capaz de manter todo o seu otimismo em relação às forças 
da razão pura e do progresso da ciência: “(...) uma nação racional encontraria meios de não entrar em 
guerra alguma” (RUSSELL, 1955, pg. 13). Bem distante é o ponto de vista de Bergson, para quem esses 
fenômenos são realidades irredutíveis e que, em situações normais, devem conviver. Se há progresso 
moral, como discutiremos neste capítulo, ele é obra de forças outras que não as da razão pura. 
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conjunto dos seres vivos e da criação. Mas vimos que também não pode ser a 

inteligência pura, a despeito de ser ela capaz de generalizar - e por isso mesmo conceber 

o humano ou o ser vivo em geral como objeto da consideração moral. A inteligência 

deixada sozinha conduz, antes, à hesitação e ao utilitarismo
526

, como mostramos. Se 

estamos certos em tratar a moral fechada, essa primeira forma de moralidade 

considerada em As duas fontes, como produto direto da “primeira fonte” ou, para falar 

como Worms, do primeiro sentido da vida, este princípio único de criação que se 

manifesta segundo ritmos distintos, de que tratamos no capítulo terceiro deste trabalho e 

dos quais duas trajetórias se destacam
527

, é chegada a hora de nos voltarmos para a 

segunda forma de moralidade, que resulta do segundo sentido da vida. Assim como 

ocorre com a primeira forma de moralidade, veremos como a moral aberta, ainda que 

lance raízes na Vida (entendida agora como natura naturante, o Tempo ou o Deus 

imanente no interior do monismo espiritualista de Bergson), não pode prescindir da 

agência humana. Antes, arvora-se sobre essa agência e sobre a liberdade humanas em 

um sentido diverso daquele que vimos presente na primeira forma da moral, quando ao 

homem cabia o papel quase marginal de aplicar a sua inteligência sobre instintos 

virtuais que eram de todo necessários, para produzir variações de estilo sobre uma 

mesma tonalidade. O surgimento da segunda forma de moral aparece como muito 

menos do que necessário, como quase casuístico e contingente, requerendo um esforço 

transmutador de naturezas consolidadas pelo movimento vital em sua trajetória de 

queda e que reverta a tendência natural da espécie a “girar sobre si mesma” em um 

circuito fechado para produzir, contra a natureza naturada e recuperando a natureza 

criadora, uma moral que romperá o ciclo e será chamada de aberta, como veremos.  

                                                           
526

 O utilitarismo como adversário conceitual do bergsonismo em matéria de filosofia moral é também 
reafirmado por Russell: “Para Bergson, a utilidade é a fonte do êrro, enquanto que a verdade [moral] é 
alcançada por meio da contemplação mística da qual se baniu tôda idéia de vantagem prática. Não 
obstante Bergson, como os pragmáticos, prefere a ação à razão...” (RUSSELL, 1955, pg. 52). Russell 
reconhece um paradoxo no bergsonismo, entre a contemplação e a ação, que só subsiste do ponto de 
vista da tradição filosófica, para a qual a inteligência é ferramenta de conhecimento e contempla na 
imobilidade. Pelo contrário, se entendida como mecanismo voltado para a ação, o paradoxo se desfaz, e 
já não há distância entre conhecer e agir - pelo menos enquanto não se leve longe o suficiente a 
atividade do pensamento, até deslocá-la de sua intenção vital. Não é impossível que Russell 
considerasse o bergsonismo como o retorno à Idade Média em matéria de moral, sendo o 
“benthamismo” e o “liberalismo” os portadores das luzes a extirpar as trevas da superstição moral (Cf. 
RUSSELL, 1955, pg. 96-7). 
527

A primeira identificada com a criação da matéria, das espécies e das sociedades que a partir de então, 
após criadas, devem conservar-se e adentrarem em ciclos de repetição (o que caracteriza a natureza 
naturada propriamente dita, como vimos), sendo a outra trajetória associada à geração da novidade. 
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 A exemplo do conceito de “fechamento”, o conceito de abertura, seu contrário, 

remete também à metáfora espacial como aquilo que não conhece fronteiras, que inclui 

ao invés de excluir. Mas remete ainda, segundo defendemos, à liberação do garrote 

material que nos vincula a pequenas porções da Consciência do Universo e impede o 

mergulho completo neste todo consolidado de passado que compõe o Elã vital e que 

engolfa todas as consciências individuais, diluídas nessa grande região do inconsciente 

onde se religam e reúnem os entes todos que foram separados no ato da sua criação
528

. 

Imaginemos que possamos apertar um cinto em redor da totalidade da Consciência da 

vida, garroteando-a: este procedimento produziria o afunilamento cada vez maior da 

consciência, até a pequena abertura do cone invertido de que tratamos antes, produzindo 

um ser “apto à vida prática”. Neste, a matéria cerebral funciona justamente como uma 

peneira do vasto conteúdo inconsciente que constitui o todo da consciência, produzindo 

a seleção do que é útil à vida. O instinto pode ser apreendido também através da 

imagem de uma peneira da consciência cósmica, como se o instinto fosse a própria vida 

garroteada. Se a imagem do garrote que Bergson mobiliza nos ajuda a compreender os 

conceitos de A evolução Criadora, propomos fazer uso dela uma vez mais, para 

compreendermos os conceitos de As duas fontes: o místico representaria a abertura ou o 

afrouxamento deste fator material garroteante, e através dele a Consciência Universal 

poderia passar livremente. O indivíduo que age conforme este segundo modo de 

moralidade, a quem Bergson chamará de místico, “não têm uma atitude utilitária. 

Exercendo uma moralidade aberta, os homens desenvolvem um amor que não tem um 

fim determinado e não se dirige a um alvo particular” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 

140). Neste capítulo acompanharemos o desenvolvimento dos capítulos terceiro e 

quarto de As duas fontes, para caracterizarmos esta segunda forma de moralidade, 

amparada na noção de amor universal, e demonstrarmos a sua ligação com a filosofia 

vital bergsonista
529

, capaz de explicar de onde ela retira a sua força. Com isso, 

                                                           
528“Intuition bears witness that the common creature, forsaking the stamp of its commonness, can break 
the finitude of its amphibious nature, coincide with the real, outside of the gnoseological categories and 
outside of the relativity the vinculum imposes on it, and finally get back in touch with the original 
sources of being and the generative arkhē of life. Intuition means that the natured creature is not 
entirely cut off from naturing nature.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 207) 
529 “Por vezes, no entanto, materializa-se diante de nossos olhos, numa fugidia aparição, o alento 
invisível que os anima [os seres vivos]. Temos essa iluminação súbita diante de certas formas do amor 
materno, tão flagrante, tão comovente também na maior parte dos animais, observável até mesmo na 
solicitude da planta para com sua semente. Esse amor, no qual alguns viram o grande mistério da vida, 
talvez nos revelasse o segredo dela. Ele nos mostra cada geração voltada para aquela que a seguirá. Ele 
nos deixa entrever que o ser vivo é sobretudo um lugar de passagem, e que o essencial da vida reside no 
movimento que a transmite.” (BERGSON, 1979, pg. 118) 
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apontamos para um horizonte novo para a filosofia moral, só concebível do ponto de 

vista desta metafísica imanente, que permanecia fechado aos pensadores da filosofia 

moral utilitária, filiados em geral a concepções metafísicas materialistas, ao 

mecanicismo e ao associacionismo, incapazes de conceber a evolução verdadeira e o 

seu motor original. Veremos como a moralidade aberta ressignifica os conceitos 

clássicos da moralidade como o de obrigação, simpatia, solidariedade e 

responsabilidade, por exemplo. Veremos também como ela transcende os conceitos de 

individualismo e egoísmo que estruturam os entendimentos paradigmáticos sobre a 

moral e guardam, como vimos no capítulo precedente, alguma coerência com a 

moralidade em sentido fechado do bergsonismo. Essa coerência, inclusive, não é de 

surpreender, uma vez que o ponto de vista do primeiro sentido da vida coincide com 

aquele do materialismo e do mecanicismo, fundamento de muitos dos conceitos e 

resultados da reflexão moderna sobre a moralidade, como vimos. 

 

2. Religião dinâmica e progresso moral 

 O capítulo terceiro de As duas fontes se destina a tratar a religião dinâmica, 

como se depreende já do próprio título. Ela remeterá à moral aberta tratada no capítulo 

primeiro do mesmo livro de uma maneira singular. De fato, como se depreende da 

análise do capítulo, a moral aberta está profundamente conectada com a religião 

dinâmica
530

, também chamada por ele de “misticismo”. Isto significa que, no horizonte 

deste capítulo, falar em “místico” significa a um só tempo falar de um indivíduo que faz 

parte de uma religião dinâmica e que necessariamente age conforme a moralidade 

aberta, ambas as coisas se implicando reciprocamente. Dedicar-nos-emos a 

compreender esse intrincamento. Mas não nos confundamos: assim como a primeira 

forma de moral, fechada, não é produto da religião fechada (embora guarde relação 

estreita com ela), mas são ambas produto de um dos sentidos de manifestação da vida, a 

                                                           
530 “La morale ouverte comme religion dynamique, d’um côté, et comme résultat statique de la religion 
dynamique, de l’autre. (...) Comme celui du terme ‘morale’ n’est pas compatible avec l’ouverture, il faut 
passer au terme de ‘religion’. (...) la distinction entre morale ouverte et religion dynamique n’intéresse 
plus directement Bergson. (...) la morale ouverte est la morale ouverte par la religion dynamique.” 
(FENEUIL, 2008, pg. 371); “la religion dynamique est elle-même ouverture, celui en qui elles’incarne est 
lui-même créateur. Au contraire, la morale ouverte est le résultat de cette ouverture religieuse de la 
société, mais elle n’est pas en elle-même créatrice.”(FENEUIL, 2008, pg. 372); “la morale ouverte est 
toujours une morale statique, au sens oùel le suppose toujours une restriction du choix, c’est-à-dire le 
contraire de la création. La création est dans le mysticisme, dans la religion dynamique.”(FENEUIL, 2008, 
pg. 375-6) 
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moral e a religião abertas tampouco se produzem uma à outra, mas são ambas 

produzidas pela mesma Vida, agora tomada em seu outro sentido de manifestação, que 

faz da subjetividade extraordinária seu instrumento. Curioso instrumento livre e agente 

este, contudo. A ação humana desempenha um papel crucial na criação moral, e sem ela 

a criação moral não se produziria. Esta ação, contudo, não prescinde, por sua vez, do 

contato intuitivo com o princípio criador da vida, produzindo uma ligação profunda 

entre a moral aberta e a religião dinâmica, em Bergson. A grande novidade desta outra 

forma de religião, comparada com a primeira, é justamente o fato de ser apresentada por 

Bergson como uma forma de conhecimento, de contato direto, com o objeto consentido 

de toda religião, a saber, Deus
531

, enquanto a religião estática pretende fazê-lo sem 

sucesso, emaranhada nas mediações da fabulação
532

. Ouçamos as palavras do autor: 

A nosso ver, o advento do misticismo é uma tomada de contato, e por 

conseguinte uma coincidência parcial, com o esforço criador que a vida 

manifesta. Esse esforço é de Deus, se não for Deus mesmo. O grande místico 

seria uma individualidade que ultrapasse os limites impostos à espécie por sua 

materialidade, individualidade que continuasse e prolongasse assim a ação 

divina. Essa é nossa definição. (BERGSON, 1978, pg. 182)533 

Ora, esse contato imediato é próprio, como vimos, da intuição
534

 e por isso mesmo é 

que “(...) a experiência mística estende aquela que nos conduz à doutrina do impulso 

vital” (BERGSON, 1978, pg. 207) e Bergson poderá dizer que os místicos “(...) 

indicaram ao filósofo o lugar de onde vinha e o lugar para onde ia a vida” (BERGSON, 

1978, pg. 212). Mobilizaremos novamente o texto de Tarcísio Santos para nos auxiliar a 

entender o movimento do último livro do filósofo, nesse novo contexto de aplicação da 

intuição, agora com reverberações morais propriamente ditas: 
                                                           
531 “(...) o misticismo (...) deve fornecer o meio de enfocar de algum modo experimental o problema da 
existência e natureza de Deus. De resto, não vemos como a filosofia o enfocaria diferentemente. De 
modo geral, achamos que um objeto que existe é um objeto que é percebido ou que poderia sê-lo. Ele 
é dado, pois, numa experiência, real ou possível. (...) Estática ou dinâmica, com efeito, a religião o toma 
sobretudo por um Ser que pode entrar em relação conosco: ora, disso precisamente é incapaz o Deus de 
Aristóteles, adotado com algumas modificações pela maioria dos seus sucessores.” (BERGSON, 1978, pg. 
198-9); “É, pois, sobre a naturezade Deus, imediatamente apreendida no que ela tem de positivo, quero 
dizer, de perceptível aos olhos da alma, que o filósofo deverá interrogar o místico.” (BERGSON, 1978, pg. 
208) 
532 A religião dinâmica produziria ainda o outro efeito pretendido pela religião estática, a saber, a 
produção da segurança e da confiança necessárias ao apego à vida. Porém, a espécie de apego à vida e 
de confiança que a religião dinâmica produz é identificada como absolutamente superior do que a 
primeira forma, que seria perto desta uma pálida sombra. Cf. FENEUIL, 2008 e KECK, 2008. 
533 Ao final do mesmo livro a definição se complementa: “o misticismo verdadeiro, quero dizer, com o 
sentimento que têm certas almas de ser os instrumentos de um Deus que ama a todos os homens com 
igual amor, e que lhes pede que se amem uns aos outros” (BERGSON, 1978, pg. 257) 
534

 Em significativa passagem ao final do terceiro capítulo de As duas fontes, inclusive, Bergson se refere 
ao misticismo como “intuição mística”: “experiência de outro gênero: a intuição mística. Essa intuição 
seria uma participação na essência divina.” (BERGSON, 1978, pg. 218) 
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[Bergson] relembra a importância de, ao nos dedicarmos ao estudo da moral e 

da religião, desenvolvermos também, nesse campo, os dois movimentos 

básicos de reflexão investigativa que caracteriza a “experiência integral” 

desenvolvida por intermédio da intuição: o que se efetiva pela análise dos 

dados externos concretos e o que se efetiva pelo retorno à introspecção do 

espírito, permitindo unir, desse modo, a experiência da duração externa com a 

experiência da própria duração interna. (SANTOS PINTO, 2005, pg. 154) 

O comentador identificará na religação com esse “algo de ainda mais sólido do que 

nosso eu social [e que está] no „fundo de nós mesmos‟ (...) [o caminho] para 

efetivarmos uma moralidade mais completa” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 133), 

fazendo referência ao eu profundo e à intuição da duração na introspecção
535

, dessa vez 

já carregada das conclusões de A evolução criadora, em que a duração já não compõe 

“só a substância da consciência humana, mas [também] de toda a natureza” (SANTOS 

PINTO, 2005, pg. 130). Mobilizando a distinção entre o eu superficial (ou social) e o eu 

profundo, agora no horizonte moral, temos que a adesão “ao segundo modo da moral; 

[se dá] quando, de fato, somos motivados em nosso eu mais interior a nos vincular 

amorosamente à humanidade como um todo e agir em conformidade com esse 

sentimento profundo” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 140, grifo nosso)
536

. O sentimento 

profundo, resultado da alma que “se consubstancia na criação efetiva que reflete o 

divino” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 145) é o que Bergson chamará de “emoção 

criadora”, que “os une [os que logram o contato intuitivo] primeiro a algo maior que 

eles mesmos e que toda natureza - o qual denominam Deus -, para depois uni-los, por 

consequência, a seus semelhantes” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 145), dado que seus 

semelhantes (e a natureza inteira) descendem do mesmo impulso criador comum
537

. 

Trata-se de uma revisitação da temática do “amor romanesco”
538

, que figura na filosofia 

                                                           
535 “*Bergson+ apoiando-se no seu método intuitivo, remete-se ao que lhe informa a experiência interior, 
para buscar encontrar, sob a camada de cultura, o que há de verdadeiramente primitivo em nós, 
humanos.” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 156); “Não é a intuição justamente a ‘energia interior’, a ‘franja’ 
da inteligência que, relacionando-se de modo ‘imediato’ à duração do real e acompanhando de perto 
suas articulações, volta-se contra a própria inteligência para apresentar-lhe as limitações e fazer o 
conhecimento avançar em simpatia com o movimento da vida?” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 184, grifo 
nosso). A energia interior faz referência à “energia espiritual”, o outro nome do impulso de vida que faz 
bola de neve consigo próprio, que vínhamos caracterizando antes. 
536 “Conforme defende Bergson, é da mesma essência dessa emoção criadora a emoção que permeia o 
amor místico e, como veremos, a intuição mística, que estão na gênese da moral aberta. Bergson faz 
questão de enfatizar que, chamando a atenção para a importância dessa forma de emoção, de modo 
algum quer apresentar uma ‘moral de sentimento’. Pelo contrário, a emoção criadora e mística é uma 
emoção profunda capaz de influenciar todo o eu e fazê-lo agir de forma própria” (SANTOS PINTO, 2005, 
pg. 142, grifo nosso) 
537 Apontando para essa totalidade do passado, Bergson diria: “(...) Sem dúvida só pensamos com 
pequena parcela de nosso passado; mas é com nosso passado integral, inclusive nosso perfil de alma 
original, que desejamos, queremos, agimos” (BERGSON, 1979, pg. 16). 
538Cf. SANTOS PINTO, 2005, pg. 141. 
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tradicional do medievo, segundo o qual o homem que conhece Deus pelo ato de 

revelação descortina uma moralidade conforme aos seus atributos. No contexto do 

bergsonismo, como vimos, Deus e o elã vital são o mesmo, muito embora - como vimos 

- falte ao elã vital todos os elementos que a tradição identificou com a divindade, trata-

se ainda do princípio criador e da substância do Universo. 

 Mas a emoção criadora, emoção de que é tomado o indivíduo em contato com o 

princípio criador, é imediatamente e a um só tempo um amor universal
539

 e 

incondicional, por virtude da religação com a totalidade do universo que ela significa: 

trata-se do amor de Deus pelas suas criaturas, do qual a alma capaz da intuição mística 

participa. 

Compreendê-lo é essencial para entender como que de uma religião (dinâmica) 

verdadeira porque fundada na experiência do conhecimento intuitivo, retiramos 

imediatamente uma moral (aberta). É nesse contexto que Bergson em As duas fontes 

promove uma recuperação da temática da intuição, que povoou a sua obra anterior como 

mostramos antes. Os fenômenos de endosmose psíquica que Bergson descrevera em 

vários momentos de sua obra seriam simpatias desse tipo, intuitivas
540

, em que há uma 

espécie de comunhão entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido, um 

conhecimento que se faz orgânico e interior, e explode em representações espaciais 

exteriorizadas - como ocorre com o procedimento artístico, como vimos
541

. Trata-se de 

uma “comunhão advinhadora” (Cf. BERGSON, 1979, pg. 158) porque aqui ocorre 

fenômeno semelhante ao descrito anteriormente quando do acompanhamento do 

exemplo de um movimento de dança ou de melodia: nosso espírito se projeta no porvir 

e acompanha o desenvolvimento, absorto na duração real, como que prevendo ou 

                                                           
539 “(...) alguns homens de grande capacidade intuitiva, almas sublimes, que não se restringiram aos 
limites do grupo e, através de um ‘impulso de amor’, irmanaram-se fortemente à humanidade como um 
todo.” (SANTOS PINTO, 2005, pg. 149) 
540 “(...) o instinto não está situado fora dos limites do espírito. Em fenômenos de sentimento, em 
simpatias e antipatias irrefletidas, sentimos em nós mesmos, sob forma muito mais vaga, e demasiado 
penetrada também de experiência, algo daquilo que deve ocorrer na consciência de um inseto que age 
por instinto.” (BERGSON, 1979, pg. 158) 
541 “(...) de longe em longe, por um acidente feliz, homens surgem cujos sentidos ou cuja consciência são 
menos aderentes à vida. A natureza esqueceu de vincular sua faculdade de perceber à sua faculdade de 
agir. Quando olham para alguma coisa, veem-na por ela mesma, e não mais para eles; percebem por 
perceber - por nada, pelo prazer. Por um certo lado deles próprios, nascem desprendidos; e, conforme 
esse desprendimento seja o de tal ou de tal sentido, ou da consciência, são pintores ou escultores, 
músicos ou poetas. É portanto realmente uma visão mais direta da realidade que encontramos nas 
diferentes artes.” (BERGSON, 2006, pg. 158-9) 
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antecipando os desdobramentos que se seguem imediatamente
542

, prenhes que estavam 

os momentos precedentes, esticando uma mesma linha de continuidade. Assim também 

é o místico, mas o movimento e a duração que captura é, agora, aquela própria do elã 

vital, movimento criador primordial. Os grandes estadistas e os verdadeiros moralistas 

tem algo de grandes artistas, portanto; ou, ainda, estes tem algo daqueles, sendo mesmo 

o moralista o artista completo, para Bergson. Ainda conforme Tarcísio Santos, na 

intuição mística “rompemos, pois, com a natureza mais próxima da materialidade e da 

intelectualidade para nos aproximarmos da natureza em sua própria duração ininterrupta 

e criativa, do movimento de criação do élan vital em si mesmo” (SANTOS PINTO, 

2005, pg. 145). É significativo que Bergson recupere em seu último livro a temática da 

intuição e das franjas
543

 que rodeiam a inteligência como resquícios de sua origem na 

interpenetração de tendências do elã vital, arvorando-se sobre o acumulado de 

conhecimento consolidado em seus trabalhos anteriores. Transcrevemos suas palavras: 

[A] franja de intuição, vaga e evanescente. Acaso não se poderia fixá-la, 

intensificá-la, e sobretudo completá-la como ação, pois que ela só se tornou 

pura visão por um enfraquecimento de seu princípio e (...) por uma abstração 

praticada sobre si mesma? Uma alma capaz e digna desse esforço nem mesmo 

indagaria se o princípio com o qual se mantém agora em contato é a causa 

transcedente de todas as coisas ou se não passa de sua delegação terrestre. 

Bastar-lhe-ia sentir que ela se deixa penetrar, sem que sua personalidade nele 

se absorva, por um ser que pode imensamente mais que ela, como o ferro pelo 

fogo que o incandesce. Seu apego a vida seria daí por diante sua 

inseparabilidade desse princípio, gozo no gozo, amor do que é só amor. Ela se 

daria à sociedade por acréscimo, mas a uma sociedade que fosse então a 

humanidade inteira, amada no amor do que lhe é o princípio. (BERGSON, 

1978, pg. 175) 

Bergson é categórico em demonstrar a relação que há entre a intuição, a emoção 

criadora e a ação caridosa (ou amor universal), e é no contexto dessa relação que 

                                                           
542 “Um esforço desse gênero não é impossível, como o demonstra a existência, no homem, de uma 
faculdade estética ao lado da percepção normal. Nosso olho percebe os traços do ser vivo, mas 
justapostos uns aos outros e não organizados entre si. A intenção da vida, o movimento simples que 
corre através das linhas, que as liga umas às outras e lhes dá uma significação, escapa-lhe. Essa intenção 
é o que o artista visa captar, colocando-se no interior do objeto por uma espécie de comunhão, 
abaixando, por um esforço de intuição, a barreira que o espaço interpõe entre ele e o modelo.” 
(BERGSON, 1979. pg. 159) 
543 “Mas assim, como em torno do instinto animal persistiu uma franja de inteligência, por sua vez a 
inteligência humana foi aureolada de intuição. Esta, no homem, permaneceu plenamente 
desinteressada e consciente, mas não passava de um lampejo, e que não se projetava muito longe. Dela 
no entanto é que viria a luz, se alguma vez devesse esclarecer-se o interior do impulso vital, sua 
finalidade, sua significação. Porque ela estava voltada para dentro; e se, por uma primeira intensificação 
nos fazia apreender a continuidade de nossa vida interior, se a maior parte de nós não fosse mais longe, 
uma intensificação superior a levaria talvez até às raízes de nosso ser e, com isso, até ao próprio 
princípio da vida em geral. Acaso a alma mística não tinha precisamente esse privilégio?” (BERGSON, 
1978, pg. 206) 
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entendemos a produção da sua moralidade aberta. A religião dinâmica imediatamente 

produz como um de seus efeitos o fim da motivação das guerras, tornando ineficazes no 

espírito do místico as pulsões vinculadas ao egoísmo e ao fechamento sectário do grupo 

que estudamos anteriormente: trata-se de conhecimento intuitivo de “um Deus comum a 

todos os homens do qual só a visão por todos seria a abolição imediata da guerra” 

(BERGSON, 1978, pg. 178, grifo nosso
544

). Se a guerra se produz pela vinculação 

instintiva a uma setorialidade parcial da Vida (ou amor parcial, caso queiramos, seja 

amor de si, da família ou do clã), esse contato intuitivo totalizante será expresso por 

quem o produz como amor universal, não mais setorial. E este amor liberará um 

impulso irresistível através do qual o indivíduo será chamado a produzir ações 

generosas, não autocentradas, verdadeiramente solidárias e desprendidas, desejosa de 

produzir a paz e a felicidade plena para todos - para tudo. Se “sem mostrar chances de 

diálogo com outros povos (...), uma nação fechada não reconhece o diferente em seus 

variados aspectos. Não abre as possibilidades de diálogo e volta se apenas para si 

mesma como se a outra realidade não existisse” (SILVA, J., 2014, pg. 16), a abertura, 

pelo contrário, “é responsável por conduzir todas as ações humanas em direção ao bem. 

E isto numa tentativa de fazer acontecer a verdadeira libertação de tudo aquilo que 

aliena e estigmatiza a existência humana (...) esta moral transcende religiões, raças, 

cultura” (SILVA, J., 2014, pg. 18). 

 Simpatizar com um objeto qualquer significa apreendê-lo no tempo, ou seja, 

conhecer a sua temporalidade diretamente. Ora, quando o objeto a conhecer é um ser 

                                                           
544 No horizonte de nossas reflexões políticas, o excerto é importante, sobretudo a parte grifada, uma 
vez que ela aponta para uma possibilidade de guerra justa na qual mesmo o indivíduo místico (ou a 
nação mística, como Bergson parece estar convencido no contexto das guerras mundiais que a França 
era - Cf. BERGSON, 2005) pode tomar partido sem deixar de sê-lo (como Joana d’Arc, citada por Bergson 
como exemplo de misticismo no capítulo terceiro de As duas fontes - Cf. BERGSON, 1978, pg. 188). Resta 
saber se se trata unicamente de guerras defensivas, no exercício do justo direito de defesa contra os 
invasores (como eram a Inglaterra no contexto de Joana e a Alemanha, no de Bergson), ou se se 
concebe uma ofensiva igualmente justa, de caráter preventivo ou corretivo de violações de direitos 
humanos (Cf. BERGSON, 1978, pg. 241 e também a reflexão sobre o imperialismo que se exercesse mais 
sobre as coisas que sobre os homens, às páginas 257 e 258) - certamente, jamais de caráter pura e 
simplesmente aniquilatório dos povos ou modos sociais de organizar a vida humana, diversos e únicos. 
Resta apenas apontar para a própria trajetória de vida do místico Bergson que se configurou em 
conselheiro de Estado para Relações Exteriores, e se empenhou por convencer Woodrow Wilson a 
entrar na guerra e construir a Comunidade Internacional (LEFEBVRE e WHITE, 2012, pg. 2), influenciando 
o curso da história. Wilson, por sua vez, pelo fato de ter se deixado convencer, seria uma alma 
igualmente aberta, e fora presidente do país que tomaria da França e da Inglaterra a liderança da 
condução da humanidade no cenário da geopolítica pouco depois da morte de Bergson. Para Bergson, 
Wilson teria pela primeira vez na história realizado a profetização de Platão, para quem o filósofo deve 
ser rei (LEFEBVRE e WHITE, 2012, pg. 2). 
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vivo e consciente, não será a sua interioridade profunda e temporal composta, entre 

outros estados de alma, de sentimentos? A simpatia interior pela qual conhecemos outra 

pessoa não gerará aqui a experiência de alteridade, automaticamente, uma vez que 

adotaremos o seu movimento e nos colocaremos, nós mesmos, na posição e nos gestos 

do ser que intuímos? Na base do fenômeno da empatia não encontramos essa 

experiência de alteridade? Mas se diferenciamos os termos, alguma diferença deve 

haver. A empatia é a alteridade acrescida de um movimento, definido pelo importar-se 

ou adotar o ponto de vista e os interesses alheios como se fossem seus
545

. Essas 

vinculações (ou endosmoses) se exercem, geralmente, em um setor específico da 

realidade: dos pais para a criança, do amante para o objeto amado, do cidadão para o 

outro.  

Como conceber uma abertura completa na qual possa produzir-se uma 

vinculação com a totalidade da criação, senão a partir do contato com o princípio 

criador ele mesmo, presente em tudo em uma espécie sui generis de onipresença
546

? Tal 

é a impulsão que nosso autor chamará “emoção criadora” e a criação ele a liga, para 

além do amor universal, com a beleza e a gratuidade (os dois sentidos usuais da palavra 

“graça”): “(...) o universo visível nos é apresentado como o aspecto exterior de uma 

realidade que, vista de dentro e apreendida em si mesma, nos apareceria como um dom 

gratuito, como um grande ato de liberalidade e de amor” (BERGSON, 2006, pg. 282). O 

universo seria manifestação de um ato de condescendência, o que explicaria a origem de 

todas as coisas (Cf. BERGSON, 2006, pg. 285). O místico, tomado da emoção criadora, 

também experienciaria uma imensidade de gozo inexprimível e que excede todos os 

prazeres conhecidos pelo hedonista: trata-se do “estado de graça”, o terceiro sentido da 

palavra, importante operador na compreensão da experiência mística. Quase daríamos 

                                                           
545

“The words ‘compassion’, ‘mercy’, ‘forgiveness’, ‘pity’ appear in every line of the Law. Dare we say 
that the Torah is ‘evangelical’ in this respect? ‘I am kind and compassionate,’ says the Lord in Exodus, for 
all those who are humiliated and injured, according to the prophet Isaiah, are God’s friends. The God of 
Job protects the weak against the strong and the poor against the rich.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 234) 
546“Decerto, não encontraremos nenhuma razão lógica para pôr durações múltiplas e diversas. A rigor, 
poderia não existir nenhuma outra duração além da nossa, como poderia não haver no mundo 
nenhuma outra cor além do alaranjado [que ora percebemos], por exemplo. Mas, assim como uma 
consciência à base de cor que simpatizasse interiormente com o alaranjado, ao invés de percebê-lo 
exteriormente, se sentiria tomada entre vermelho e amarelo e talvez pressentisse mesmo, por sob essa 
última cor, todo um espectro no qual se prolonga naturalmente a continuidade que vai do vermelho 
para o amarelo, assim também a intuição de nossa duração, bem longe de nos deixar suspensos no 
vazio como o faria a pura análise, nos põe em contato com toda uma continuidade de durações que nos 
cabe procurar seguir, quer para baixo, quer para o alto: em ambos os casos poderemos nos dilatar 
indefinidamente por um esforço cada vez mais violento, em ambos os casos nos transcendemos a nós 
mesmos.” (BERGSON, 2006, pg. 217) 
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razão à deontologia, quando expressa nas palavras de Hobbes sobre a beatitude
547

, não 

fosse o mecanismo através do qual se escolhe o caminho da moralidade muito diverso 

daquele que Hobbes supõe, para Bergson: dado que, até a conhecermos, não podermos 

saber como a via da beneficência é bela e como é satisfatória a comunhão com o 

impulso de vida, não teríamos motivo algum para desejá-la. Iniciamos a desejar o 

desconhecido através de tateios, chamados que se nos dirigem pelas almas heróicas, que 

nos contam desses prazeres incompreensíveis e misteriosos e nos inebriam a vontade. O 

bergsonismo se nos oferece como uma filosofia que além de nos brindar com ganhos 

teóricos, nos dá ainda ganhos práticos, sobretudo a alegria e a força da confiança
548

. 

Com ela nos sentimos mais alegres e mais fortes
549

. Nas palavras de Bergson:  

Ela [a alma do místico] se detém, como se ouvisse uma voz que a chama. 

Depois ela se deixa levar, diretamente em frente. Ela não percebe diretamente a 

força que a move, mas sente-lhe a indefinível presença, ou a adivinha mediante 

uma visão simbólica. Vem então uma imensidade de gozo, êxtase em que ela 

se absorve ou arrebatamento que sofre: Deus lá está presente, e ela está nele. 

Não há mais mistério! Os problemas se desvanecem, as obscuridades se 

dissipam; é uma iluminação. (BERGSON, 1978, pg. 190)550 

Trata-se, contudo, de iluminação e contemplação na mobilidade: o querer divino, que se 

manifesta como graça, gratuidade e jorro de amor incondicional, toma a alma mística 

como instrumento para continuar a manifestar-se por seu intermédio. Trata-se, desde 

então, de uma “(...) alma ao mesmo tempo atuante e „atuada‟
551

, cuja liberdade coincide 

com a atividade divina. (...) a superabundância de vitalidade que ela exige flui de uma 

                                                           
547

 “Que espécie de felicidade Deus reservou àqueles que devotamente o veneram é coisa que ninguém 
saberá antes de a gozar. São alegrias tão incompreensíveis agora como é ininteligível a expressão visão 
beatifica, usada pelos escolásticos.” (HOBBES, 2003, pg. 57) 
548“It is because he considered becoming as an imperfect mode of being that Schopenhauer spoke of the 
misery of existence—man is under house arrest within becoming, man is the slave of the forced labor of 
temporality—it is thus our eternitarian and ontological prejudices that are the reason for our nostalgia 
and our languor. On the other hand distress turns to joy if being is a negation of becoming, if there is no 
other way of being for man than becoming. Becoming, Appendices namely being while not being, or not 
being while being, both being and not being (is this not the way it is conceived in Aristotle’s Physics?)—
this is the only way man has of being a being! Man, turning his gaze away from the mirage of the 
timeless, put down roots in the joyful plenitude. Is not this idea of an earthly or intraworldly beatitude 
shared by Bergson and Tolstoy?”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 223-4) 
549 Cf. célebre formulação também em BERGSON, 1979, pg. 236-7. 
550“Digamos que é de agora em diante, para a alma, uma superabundância de vida. - É um impulso 
imenso. Ê um empurrão irresistível que a arremessa às mais vastas iniciativas. Uma exaltação calma de 
todas as suas faculdades faz com que ela veja grande, e por mais frágil que seja, ela realiza 
poderosamente. Sobretudo ela vê simplesmente, e essa simplicidade, que atinge tanto suas palavras 
como sua conduta, a orienta em meio a complicações de que ela nem mesmo parece se aperceber.” 
(BERGSON, 1978, pg. 191) 
551

 “Porque o amor que o consome não mais é simplesmente o amor de um homem por Deus, é o amor 
de Deus por todos os homens. Através de Deus, por Deus, ele ama toda a humanidade com um amor 
divino.” (BERGSON, 1978, pg. 192) 
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fonte que é a fonte mesma da vida” (BERGSON, 1978, pg. 192). No estado de graça do 

místico, no contato com o elã de vida, além da plenitude do gozo experiencia-se uma 

plenitude de potência
552

 e sente-se invencível e capaz de tudo, mesmo de mover 

montanhas. Munido deste impulso, o tamanho do problema que a inteligência mede e 

uma ação caridosa pretende amenizar ou resolver, por exemplo, não impressiona nem 

paralisa o místico, atravessado de uma potência animadora que o arrasta por sobre os 

pontos em que o materialista, calculando as correlações de força na sociedade e as 

condições materiais de existência, estacionaria angustiado, vendo sua ação minúscula 

antes de ser produzida se perder no nada da insignificância, se chocando contra o muro 

enorme das probabilidades: “esse contato com o próprio princípio da natureza (...) se 

traduz por um apego inteiramente diverso à vida, por uma confiança transfigurada” 

(BERGSON, 1978, pg. 177, grifo nosso)
553

. Nesta confiança renovada o místico é quase 

como uma criança, desfrutando de “(...) uma inocência adquirida, [que] lhe sugere assim 

de pronto o empenho útil, o ato decisivo a palavra sem réplica” (BERGSON, 1978, pg. 

192) e simplifica o que parecia complicado, como é característico de todo o ato 

simples
554

. Afinal conhecendo a causa primeira e fundamental, ele é capaz de ir ao 

âmago dos problemas e se livrar de todo o emaranhado de mediações e de complicações 

que advém da distância do impulso inicial, e desde este ponto de vista apartado do 

genético percebemos apenas o desdobramento do ato simples em uma complexidade 

infinita. Há uma temática importante (e muito popular) em Filosofia política a respeito 

                                                           
552

 “Mais alegres, uma vez que a realidade que se inventa diante de nossos olhos dará a cada um de nós, 
incessantemente, algumas das satisfações com as quais a arte brinda, de longe em longe, os 
privilegiados pela fortuna; irá descortinar, para além da fixidez e da monotonia percebidas de início por 
nossos sentidos hipnotizados pela constância de nossas necessidades, a novidade incessantemente 
renascente, a movente originalidade das coisas. Mas sobretudo seremos mais fortes, pois da grande 
obra da criação que está na origem e que se desenvolve diante de nossos olhos nos sentiremos 
participar, criadores de nós mesmos. Nossa faculdade de agir, ao recobrar-se, intensificar-se-á. 
Humilhados até então numa atitude de obediência, escravos de não sei que necessidades naturais, nós 
nos reergueremos, senhores associados a um maior senhor.” (BERGSON, 2006, pg. 121) 
553 “Como o disse com muita justeza um historiador das religiões, ele [o quase-misticismo+ ignorou ‘o 
dom total e misterioso de si mesmo’. Acrescentemos - e talvez, no fundo, seja a mesma coisa - que ele 
não acreditou na eficácia da ação humana. Não teve confiança nela. Só essa confiança pode converter-
se em força, e remover montanhas. Um misticismo completo teria ido até isso” (BERGSON, 1978, pg. 
186). É interessante a correlação traçada por Bergson entre essa crença absoluta na ação humana, que o 
marxismo chega a esboçar em seus intérpretes mais otimistas, e o industrialismo, tendo a capacidade 
industrial humana, potencializada pelo conhecimento científico, provado a nós mesmos a potência da 
nossa ação de um modo que estava vedado aos antigos - Cf. BERGSON, 1978, pg. 187. 
554 “(...) nosso olhar, essencialmente analítico e sintético, discrimina uma multidão de elementos que se 
coordenam para perfazer (...) o trabalho de organização [que] não era todavia senão (...) ato simples, 
análogo ao afundamento do pé que determina instantaneamente que milhares de grãos de areia se 
estendam para produzir um desenho” (BERGSON, 1978, pg. 173). Remetemos aqui sobretudo ao 
exemplo da produção do olho dos seres vivos pelo impulso de vida, fornecido em A evolução criadora. 
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da falta de confiança da ação coletiva e estatal para a resolução de problemas sociais, 

própria do liberalismo clássico quando aplicado à economia e à política. Bentham (Cf. 

BENTHAM, 1984, pg. 22, 24, 27 e 40) já tratara da distância que existe entre a intenção 

e a efetividade da ação. A intenção seria, para ele, aparentada da emoção, precedendo as 

ações e suas consequências e servindo de impulso para produzi-las. Mas a intenção aqui 

concebida é intelectualizada, percebida como uma ideia agente, e desde então há 

dificuldade em explicar como pode uma pura ideia produzir ação
555

.  

A ideia que deveria funcionar como emoção, como vimos, pode levar à inação, 

por medo das consequências possíveis de um ato (os liberais econômicos defendem que 

o Estado não deve agir para tentar solucionar nenhum problema da vida social com 

políticas públicas, dado que as variáveis que não pode considerar são tantas que ele 

pode - para alguns, necessariamente vai - acabar piorando as coisas). Dada a carência da 

razão para lidar com a complexidade do mundo social, o mais acertado seria adotar o 

famoso mote do laissez faire. Se não se pode prever as consequências de um ato, não se 

deve agir, porque a esperança de nenhum bem pode ser superior aos males causados por 

erros de cálculo. Supostamente seria melhor não causar dano algum sem procurar causar 

bem, do que causá-lo, ainda que com boas intenções, e se essas máximas não se aplicam 

aos empreendedores individuais é exclusivamente porque, por suposto, suas ações só 

teriam impacto sobre si mesmo e o seu próprio patrimônio, enquanto as ações de Estado 

produzem efeito sobre a vida e o patrimônio de todos. Em moral e em política, nada 

pode ser mais perigoso do que esta perspectiva defensora da imobilidade moral. O 

pragmatismo de William James
556

 pretende recuperar a ação, valorizando-a. Bergson 

pode se irmanar em defendê-lo
557

, visto que cabia agir e mudar o mundo antes de tudo, e 

James representava uma via que preservava a urgência das ações. A ênfase estava na 

ação, e o ceticismo paralisante era afastado. Mas Bergson iria além do pragmatismo, na 

                                                           
555“What no intellect in the world will ever explain is what we may call, in a word, Preference, put 
differently, the effective election of a possible chosen and collected among other possibles. Why does 
this possibility, as Leibniz says, exist ‘preferably to the others’? Without emotion, neither finality nor 
‘sufficient reason.’ Without emotion, all possibles are indifferent. Emotion is what makes our ideas want 
to exist.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 161) 
556 Pragmatismo que já se insinuava em Bentham, também: “Acontece com a disposição o que sucede 
com qualquer outra coisa: será boa ou má de acordo com os efeitos que tem quanto a aumentar ou 
diminuir a felicidade da coletividade.” (BENTHAM, 1984, pg. 50) 
557 “As almas que são tomadas pelo entusiasmo religioso são verdadeiramente levantadas e 
transportadas: como deixariam de nos permitir flagrar, como numa experiência científica, a força que 
transporta e que levanta? Aí está certamente a origem, aí está a ideia inspiradora do “pragmatismo” de 
William James. As verdades que mais nos importa conhecer são, para ele, verdades que foram sentidas 
e vividas antes de serem pensadas.”(BERGSON, 2006, pg. 250) 
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tentativa de reencontrar uma intenção prenhe de uma certeza positiva a respeito do que 

deve ser feito, em cada situação específica, para produzir os efeitos desejados. Como 

diria Jankélévitch em um comentário, no seu Henri Bergson: 

Sim, o místico vê de maneira simples. E para o simples, tudo é simples. As 

alternativas e contradições que existem apenas para a visão retrospectiva da 

inteligência se esfumaçam como num passe de mágica. Nosso embaraço 

instantaneamente se transforma em certeza, e os obstáculos de antes se tornam 

razões: é a liquidação ou liquefação dos pseudo-problemas, o grande degelo de 

nossa alma e, de uma certa maneira, o primeiro arquejo quente da primavera 

que desperta e mobiliza a nossa vontade, aprisionada em uma rocha Eleática. 

(...) É a simplicidade divina e matinal que desenregela seus membros e retoma 

seu fácil, natural e infalível movimento. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 201, 

tradução livre558) 

Colocar-se do ponto de vista gerador, instalar-se na emoção criadora, intuir o 

movimento vital é renegar o mecanismo retrospectivo e cinematográfico da mente, 

criador das complexidades.  

 

2.1. A experiência do amor universal 

 Ocorre com a aquisição do amor universal algo similar com o que Bergson nos 

diz ocorrer com o ato de aprender a nadar
559

: uma vez que o raciocínio nos prende aos 

limites do dado, se começamos por analisar a possibilidade do amor universal sem 

estarmos imbuídos na partida da sua experiência, o imaginaremos impossível
560

. O amor 

universal existiria de direito, e ocuparia todo o espaço não tivesse a negociação com a 

                                                           
558 “Yes, the mystic sees simply. And for the simple, everything is simple. The alternatives and 
contradictions that exist only for a retrospective vision of the mind melt away as if by magic. Our 
embarrassment instantaneously turns into certainty, and your obstacles become my reasons: this is the 
liquidation or liquefaction of pseudo-difficulties, the great thawing of our soul and, in a way, the first 
springtime warmth that wakes up and mobilizes our will, imprisoned in its Eleatic ice shelf. (…) it is 
divine matinal simplicity that loosens their limbs and gives back the easy, natural, infallible gait we see in 
them.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 201) 
559 “É da essência do raciocínio a encerrar-nos no círculo do dado. Mas a ação rompe o círculo. Se não 
houvésseis visto jamais um homem nadar, diríeis talvez que nadar é coisa impossível, dado que, para 
aprender a nadar, seria preciso começar por se manter na água, e por conseguinte já saber nadar. (...) 
Dessa forma, em teoria, há uma espécie de absurdo em querer conhecer de outro modo que não seja 
pela inteligência; mas se aceitarmos francamente o risco, a ação talvez desate o nó que o raciocínio 
apertou e que não desatará” (BERGSON, 1979, pg. 172-3). A intuição, como se vê, requer que 
acompanhemos o movimento gerador, tirando os olhos do gerado. 
560“Above all, gnostic love, and it alone, would have this simple, direct, and absolutely human figure that 
ironical consciousness imitates in vain. For the inspirations of love are eloquent. If one had to find 
through study and courtesy what love knows from the first thanks to an omniscient gnosis, it would be, 
as Leibniz says, like having ‘the ocean to drink.’ One might as well reconstruct, in a Darwinian manner, 
instinct with some pretty marquetry work. Love knows in all cases what it has to do.”(JANKÉLÉVITCH, 
2015, pg. 202) 
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matéria, no ato da evolução as espécies, trabalhado para desconfigurá-lo e localizá-lo 

em apenas um ou outro ponto de interesse: certamente o amor dos progenitores e o dos 

amantes, mas também o dos compatriotas, para a manutenção da sociedade. Conforme 

Jankélévitch, retomando a temática da paralisação da ação repetidora e que compõe a 

frio, distanciada de uma emoção profunda que lhe sirva de impulso: “(…) a deliberação 

nos aprece como a legalização póstuma, uma formalidade inútil que nós 

supersticiosamente performamos quando confrontados com o fato concluído. Já não tem 

qualquer influência na real geração dos atos” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 53,).
561

 

Simetricamente, “ocorre com o amor o que ocorre com o movimento: para encontrá-lo, 

ele precisa se dar, e de uma só vez” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 154)
562

: coloquemos 

o amor universal no início como constitutivo da realidade e as dificuldades 

desvanecem
563

. Com a intuição, somos impelidos a um tipo de ação que é constitutiva 

mesmo da realidade, nos integrando ao impulso vital
564

. Não veremos na simpatia de 

que nos fala Bergson, seja parcial ou universal, um movimento de mesma natureza da 

empatia, condição de toda solidariedade, esses conceitos fundamentais da filosofia 

moral? Adotar o movimento de um outro, colocar-se do seu ponto de vista, ocupar o seu 

lugar, agir com ele, são todas metáforas com as quais buscamos expressar essa 

experiência aparentada da intuição, através da qual podemos quase intuir movimentos 

(ou durações) que não as nossas costumeiras, cristalizadas ao redor do eu superficial. 

Mas se podemos simpatizar sem necessariamente solidarizar, sentir as dores dos outros 

sem necessariamente tomá-las como nossas e agirmos com eles, enfim, se podemos 

experienciar alteridade sem empatia, é justamente porque a simpatia tem algo de parcial, 

                                                           
561“(…) deliberation now seems to us to be a posthumous legalization, a useless formality we 
superstitiously perform when confronted with the accomplished fact. It no longer has any influence on 
the true generation of acts” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 53) 
562 “It is with love as it is with movement: to find it, it must first be given, and all at once” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 154); “’Freedom is affirmed by an act of freedom,’ says Jules Lequier - Lequier, 
who is looking for freedom, has also already found it! Liberty is proven only by a militant act of freedom. 
Freedom begins with itself. It freely chooses itself by betting on freedom, by adventurously preferring to 
be free!” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 195) 
563Só desse ponto de vista se soluciona o mistério enigmático de que “One must behave well to become 
good, but one must already be good to have good behavior” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 194) e do 
questionamento: “How do we go about wanting? Ask the scrupulous who have lost the function of 
taking action. To want, my God, you have to want it, the same way you need to create to create” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 195), resolvidos pela “precedence of totality”, a preexistência do Supremo 
Bem e do Supremo Querer, se se quiser, ao qual acessamos por intuição no Bergsonismo. 
564

 Nas palavras de Bergson, “Só se conhece, só se compreende aquilo que se pode, em alguma medida, 
reinventar (...) a intuição quis reencontrar o movimento e o ritmo da composição, reviver a evolução 
criadora, nela se inserindo simpaticamente” (BERGSON, 2006, pg. 98). 
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e mesmo de instintiva para alguns casos, quando preparada pela natureza
565

. Será 

necessária a intuição do espírito pelo espírito que energiza alguém de emoção criadora 

para transformar as simpatias parciais que se produzem com frequência em nossa vida 

cotidiana nos atos totalizantes e universais da moralidade aberta
566

, por virtude de uma 

“liberação” do afunilamento natural do amor que a natureza naturada preparara para a 

nossa espécie? 

Essa liberação consubstancia-se com as imagens bergsonistas frequentes de 

“abertura”, “afrouxamento” e “alargamento”.  Não se trataria mais, desde então, de 

surpreender-se com a akrasia, nem de se perguntar pelo antecedente causal da 

solidariedade universal: o amor sem fronteiras é a causa primeira, se confunde com o 

Elã vital ou o Deus do bergsonismo. Para executar qualquer ato verdadeiramente moral 

em sentido aberto, é necessário já estar imbuído desse Supremo Querer que é o contato 

com o divino e a emoção criadora que nele se produz. E se essa emoção se produz em 

um ato de conhecimento que é ao mesmo tempo um impulso à ação, a saber, a intuição, 

em filosofia moral serão a mesma coisa o saber o que deve ser feito e o fazê-lo. 

Resume-se tudo a uma questão de proximidade ou distância do Princípio Criador, 

benemérito por excelência, fonte de todo o ato de dar gratuito, de todo o transbordar de 

gratuidade - ou gratidão, palavra que provavelmente partilha uma origem etimológica 

comum com os vocábulos “gratuito” e “graça”
567

. Sob este entendimento adquirem nova 

luz as passagens bíblicas que invocam o valor supremo da caridade que não visa a 

quem, ainda que pequena, uma vez que no menor tostão doado com esse amor 

impessoal que se ocupa de todas as pessoas se arrasta a inteireza da emoção criadora na 

mesma intenção de caridade que precederia a doação das grandes somas, estivessem 

elas disponíveis
568

. Esse impulso é verdadeiramente capaz de mover montanhas e de 

                                                           
565“(…) beyond the instinct that finds without ever seeking any other thing, intuition is the miraculous 
coincidence of the worried search and the joyous find” (JANKÉLEVITCH, 2015, pg. 195). 
566“Leibniz reasons too much to truly believe that our world is the best of all possible worlds: his 
optimism provides us with a scrap of consolation rather than expressing an enthusiastic endorsement of 
the thing created. David, for his part, needs no indirect arguments, or cosmological proofs, or secondary 
reasons for believing. God, the splendor that shines, is wholly present in the splendor shined upon; it is 
thus with an unmediated vision that we can read the glory of God in the visibility of light. The 
wonderment of the creature before the sacred wonders of creation is above all an expression of trust 
and gratitude.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 233) 
567 “E não é por equívoco que chamamos pelo mesmo nome o charme que vemos no movimento e o ato 
de liberalidade que é característico da bondade divina: os dois sentidos da palavra graça eram um só e o 
mesmo para Ravaisson” (BERGSON, 2006, pg. 286).  
568Jankélévitch diria que “(...) it is the act of giving that is the conversion to the wholly other order of 
love, and it is this conversion, this good movement, this intentional dynamism, regardless of the 
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“redimir todos os pecados”, ainda que incapaz (como até Jesus o fora) de livrar a todos 

de uma só vez e para todo o sempre de todo o mal (o que redimensiona a onipotência 

seja de Deus, seja do místico, no horizonte da filosofia de Bergson
569

): a vontade de 

fazê-lo lá estava, invencível, e se tivesse encontrado os meios técnicos capazes de fazê-

lo, o teria feito com a segurança e o vigor com que se fazia a um só ou a uma dúzia
570

. 

Nas palavras de Bergson, na emoção criadora há 

Não mais separação radical entre o que ama e o que é amado: Deus está 

presente e o gozo é sem limites, Mas se a alma se absorve em Deus pelo 

pensamento e pelo sentimento, algo permanece dela do lado de fora; é a 

vontade: sua ação, se ela agisse, procederia simplesmente dela. Portanto, sua 

vida não é ainda divina. Ela o sabe; vagamente se inquieta com isso, e essa 

agitação no repouso é característica do que chamamos o misticismo completo: 

ela exprime que o impulso fora tomado para ir mais longe, que o êxtase 

interessa bem a faculdade de ver e de se emocionar, mas que há também o 

querer, e que seria preciso situá-lo a si mesmo em Deus. (...) Agora é Deus que 

age por ela, e nela: a união é total, e por conseguinte, definitiva. (BERGSON, 

1978, pg. 190-1, grifo nosso) 

Fizemos antes, no item 3 do nosso capítulo 4, uma breve referência ao modo como 

Freud define o misticismo como sentimento de integração com o todo do cosmos em O 

mal estar na civilização - ainda que com o intuito de criticar este sentimento como 

ilusório
571

 - também o identificando, como Bergson, ao amor universal. Freud o 

concebia, contudo, sem o concurso do conceito de “emoção criadora”, com o qual já 

estamos familiarizados das obras anteriores de Bergson, e portanto, sem o auxílio de 

                                                                                                                                                                            
quantitative magnitude of the donation” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 229). Essa intenção gratuita, sem 
qualquer contrapartida, é a suprema generosidade que não se realize como forma de pagamento ou 
retribuição, e que conta como amor universal. 
569 Nosso autor inclusive tematiza a questão da onipotência divina no capítulo terceiro de As duas fontes 
(BERGSON, 1978, pg. 216-7), para declarar que não se trata de capacidade absoluta de fazer tudo, uma 
vez que “tudo” enquanto considerado com representação do universo não passaria de um falso 
conceito. A potência divina, contudo, é tão grande que não a podemos considerá-la, daí a justificada 
hipérbole aproximativa da “onipotência”, como quem diria equivocadamente, para expressar um 
número impossível de contar, que o número de estrelas no céu é “infinito” em um determinado 
momento. 
570“(…) we complicate so many problems with our lack of simplicity, of naturalness, and trust! And that 
an imperceptible mutation of the will is enough not to resolve but to dissolve at one fell swoop the 
aporias arising from scruples! It is easy to say, for example, that saints and heroes treat obstacles with 
disdain or act as if they did not exist: saints and heroes deny that there is a problem. Difficulties? They 
do not even see them. Suffering, enemies, death, even? None of that any longer exists for them... 
Whereas dosed, gradated, and rationed devotion is a laborious duty; infinite sacrifice and total 
abnegation, going to the limit, no longer cost anything. Dying for others becomes as simple as ABC.” 
(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 201) 
571 Também Bentham, em outra chave interpretativa, considera que amor universal não tem realidade 
concreta, reduzindo-se a uma forma do “prazer da simpatia” dos outros (Cf. BENTHAM, 1984, pg. 36). 
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uma filosofia da vida ou uma metafísica imanente como a de Bergson
572

, que procura 

definir o misticismo por sua relação com o impulso vital
573

, como tentamos demonstrar.  

Para Bergson, o amor universal é possível como produto de um salto ou uma 

reviravolta das condições normais e limitadas da experiência
574

, voltadas para a 

apreensão analítica do movimento, que nos coloque em contato direto com este 

princípio
575

. A filosofia tradicional estaria presa aos limites dessa mesma experiência 

em condições normais. Explica-nos o comentador: 

É porque a nação lembra uma grande família que nós tratamos a humanidade 

como se fosse a maior nação possível... É o cosmopolitismo, portanto, que 

baterá todos os recordes do patriotismo. Contudo, quem não vê que a sociedade 

“humana” não é uma sociedade como as demais? A relação entre a humanidade 

e os vários grupamentos domésticos e nacionais é a mesma que há entre a parte 

e o todo. Uma parte é comparável com uma outra parte, mas nunca com o todo; 

ainda assim, por definição, a humanidade é um todo. Para se amar a 

                                                           
572 Sem conceber “a identificação da vontade humana com a vontade divina” (BERGSON, 1978, pg. 189), 
o contato intuitivo com o princípio da criação, com Deus concebido como temporalidade viva que 
engolfa todo o cosmos e nos arrasta em seu movimento perpétuo de criação que estudamos 
anteriormente, Freud só poderia declarar o amor universal como inconcebível e impossível, senão como 
fruto de um estado anormal da consciência que não se desenvolvera corretamente, permanecendo em 
sua situação infantil. A tradição filosófica a que Freud se filia teria erroneamente imaginado o amor 
universal como sendo produzido pelo aumento quantitativo da partícula menor de um amor genérico e 
essencial que comporia com uma unidade mínima de amor encontrada na família ou, antes dela, no 
amor próprio, sendo sempre o mesmo amor em todos os casos, apenas ampliado em grau. Conforme 
Jankélévitch, “The manufacturers of complexes, however, in their logical inanity, pretend to believe that 
love builds up little by little from feelings of friendship and that one becomes Heroism and Saintliness a 
lover by being a friend. They want nothing to do with discontinuities and leaps that make becoming 
become and the future happen.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 153-4) 
573

 Neste momento da obra de Bergson, o otimismo de A evolução criadora é retomado parcialmente, 
em outras cores: “não se compreende a evolução da vida (...) a menos que a vejamos à procura de algo 
inacessível a que o grande místico atinge” (BERGSON, 1978, pg. 177). Não mais a humanidade inteira é 
considerada a finalidade da natureza, mas estas individualidades místicas, espécimes privilegiados da 
humanidade. A sua pesquisa das religiões fechadas são simétricas às pesquisas das demais espécies 
empreendidas em A evolução criadora, que apontaram para o caráter abortivo destas e prepararam 
para a iluminação do lugar do homem no universo: “(...) para mostrar ao mesmo tempo, pela direção 
evidentemente comum dos impulsos que não chegaram ao fim, como o salto brusco que foi definitivo 
nada teve de casual.” (BERGSON, 1978, pg. 179) 
574 “Mas é preciso que o pensamento salte, isto é, que ele saia do seu meio. Jamais a razão, raciocinando 
sobre seus poderes, chegará a estendê-los (...). Debalde executareis mil e uma variações sobre o tema 
da caminhada, pois não tirareis disso uma regra para nadar. (...) É preciso precipitar as coisas e, por um 
ato de vontade, impelir a inteligência para fora de seu ambiente.” (BERGSON, 1979, pg. 173) 
575 “Já animado pela emoção, o filósofo destacava linhas que partilhavam entre si os mistos dados na 
experiência; e ele prolongava o traçado dessas linhas para além da ‘viravolta’ da experiência, indicando 
no longínquo o ponto virtual em que todas se reencontravam. Tudo se passa como se o que permanecia 
indeterminado na intuição filosófica recebesse uma determinação de um novo gênero na intuição 
mística - como se a ‘probabilidade’ propriamente filosófica se prolongasse em certeza mística. Sem 
dúvida, o filósofo só pode considerar a alma mística tão-somente de fora, e do ponto de vista de suas 
linhas de probabilidade. Porém, a própria existência do misticismo propicia, justamente, uma 
probabilidade superior a essa transmutação final em certeza e como que um envoltório ou um limite a 
todos os aspectos do método.” (DELEUZE, 1999, pg. 91-2) 
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humanidade, para se ir “ao limite”, é preciso uma decisão súbita, uma 

conversão, uma “metábole”. (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 154,)576 

Do amor natural à família progrediríamos, supostamente, por aumento gradativo até 

abraçar a humanidade inteira, na perspectiva do intelectualismo. Sob a representação do 

amor universal deixamos escapar a sua essencialidade. Vimos anteriormente, no nosso 

capítulo 4, como a mesma forma de pensamento que está no fundo da ilusão 

associacionista que pretende recompor o amor universal através da soma de partes é 

estendida à vida social e faz com que se imagine que toda sociedade é composta de 

indivíduos que a precedem. A repetição e a individualidade, expressas pelo intelecto 

trabalhando “a frio”, na ausência da duração real e do sentimento de continuidade
577

 

seja com o passado, seja com os demais seres, são as marcas do indivíduo fechado em si 

mesmo e em sua sociedade
578

. Tal indivíduo, o mostramos, repetirá a ordem da natureza 

que o comanda na busca do prazer e na fuga da dor, em uma mentalidade de economista 

calculando os lucros e riscos de cada ação, pensando apenas em si mesmo e naqueles 

que estendem naturalmente o seu corpo próprio. Quando age e reage, concebe-se como 

individualidade quase que perfeitamente autônoma, que se basta a si mesma e que não 

participa de nenhum conteúdo que o remeta para a humanidade inteira, ou para além da 

repetição do mecanismo deontológico. Bergson chega mesmo a identificar o 

individualismo com o materialismo, o luxo e a luxúria, de maneira explícita, nas linhas 

derradeiras de As duas fontes, quando indica que a concepção de que tudo o que há para 

o indivíduo é esta vida aqui e agora e que tudo se acaba com a morte do corpo é que dá 

origem à preocupação quase exclusiva com a satisfação de interesses e a consecução de 

prazeres próprias do egoísmo hedonista. Antes, se pudéssemos conceber, ainda que sem 

                                                           
576“Because the nation resembles a big family we are to treat humanity like the biggest possible nation... 
It is the cosmopolitan, therefore, who will beat all patriotism records. Yet who does not see that human 
‘society’ is not a society like the others? The relationship between humanity and the various national 
and domestic groupings is the same as the one between part and whole. A part is comparable to 
another part, but not to the whole; yet humanity, by definition, is a whole. To love humanity, to go ‘to 
the limit,’ there must thus be a sudden decision, a conversion, a ‘metabole’.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 
154) 
577 Ao invés da linha que a mão produz com giz, na lousa, em um ato simples e contínuo, vemos os 
pontos todos nos quais a linha poderia dividir-se como tantas unidades com que reconstituiremos o 
movimento artificialmente. De maneira análoga, ao invés do ato simples gerativo da vida e das 
sociedades, tendemos a enfatizar as individualidades, unidades múltiplas deste movimento vital. 
578 “O mundo no qual nossos sentidos e nossa consciência nos introduzem habitualmente não é mais do 
que a sombra de si mesmo; e é frio como a morte. Tudo, nele, está num presente que parece recomeçar 
incessantemente, e nós próprios, artificialmente amoldados à imagem de um universo não menos 
artificial, nos divisamos no instantâneo, falamos do passado como daquilo que foi abolido, vemos na 
lembrança um fato estranho ou, em todo caso, estrangeiro, um socorro trazido ao espírito pela 
matéria.” (BERGSON, 2006, pg. 147-8) 
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intuí-lo, que há mais, e que o Elã de vida engolfa todo o universo e o move em uma 

direção, e participamos da Consciência Cósmica
579

 como seus rebentos, a fixação 

hedonista se esfumaçaria (Cf. BERGSON, 1978, pg. 261-2). Mais do que isso, 

vivenciando a continuidade espiritual entre todos os seres, o sofrimento alheio será 

sentido como nosso, abolidos que foram os referenciais espaciais que separam sujeito e 

objeto, e seremos impelidos à ação. 

 Com a concepção de Elã vital enquanto emoção criadora estamos longe do 

primeiro motor imóvel de Aristóteles
580

, em um horizonte metafísico (compartilhado 

com Platão) que sustentava o seu elogio da contemplação pura e, por conseguinte, do 

rebaixamento da atividade política, concebida como dever e fardo natural, destinado à 

conservação da saúde do corpo social como os cuidados de higiene o seriam em relação 

ao corpo humano. Lavar-se e legislar são colocados quase que no mesmo plano, 

enquanto filosofar é uma atitude que se deve produzir fora da refrega do campo de 

batalha, do senado ou do lavabo, no momento do ócio e do tempo livre do trabalho, esse 

rebaixado labor corporal desvalorado na antiguidade. O modelo do filósofo para a 

tradição é o matemático
581

, não o político (menos ainda o pregador político) - e a crítica 

da matemática empreendida por Bergson e que acompanhamos anteriormente, em 

moral, ganha contornos novos. Anunciamos as palavras com que Bergson demarca uma 

                                                           
579 “E o que seria essa emoção criadora senão, precisamente, uma Memória cósmica, que atualiza ao 
mesmo tempo todos os níveis, que libera o homem do plano ou do nível que lhe é próprio para fazer 
dele um criador, um ente adequado a todo o movimento da criação? Tal encarnação da memória 
cósmica em emoções criadoras, tal liberação ocorre, sem dúvida, em almas privilegiadas. A emoção 
criadora salta de uma alma a outra, "de quando em quando", atravessando desertos fechados.” 
(DELEUZE, 1999, pg. 91)  
580 Retomando as conclusões de A evolução criadora, Bergson arremata, ao final de As duas fontes: “Ele 
[o místico] quererá fazer dela uma espécie nova, ou antes livrá-la da necessidade de ser uma espécie: 
quem diz espécie diz parada coletiva, e a existência completa mobilidade na individualidade. O grande 
alento 
de vida que passa por nosso planeta impelira a organização tão longe quanto o permitia uma natureza 
ao mesmo tempo dócil e rebelde.Imediatamentese esclarecerá para toda filosofia o mistério da 
obrigação suprema: uma viagem começara e foi preciso interrompê-la; ao retomar a caminhada, quer-
se ainda apenas o que já se queria. É sempre a parada que exige uma explicação, e não o movimento” 
(BERGSON, 1978, pg. 258-9) 
581 Mesmo quando em A República Platão estende dignidade à atividade política dedicando um tratado 
inteiro sobre ela e asseverando que o filósofo deve se fazer rei, é antes como um fardo indesejado mas 
necessário do que como a tarefa essencial da sua atividade, eminentemente contemplativa. Longe 
estamos da ação no sentimento de graça de que nos fala Bergson. 
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diferença nada desprezível entre o matemático e o místico, anunciando a sua proposta 

de modificar o modelo clássico e exemplar, digno da maior admiração do filósofo
582

: 

A grande maioria dos homens poderá continuar quase estranha à matemática, 

por exemplo, embora admirando o gênio de um Descartes ou de um Newton. 

Mas aqueles que se inclinaram de longe diante da palavra mística, porque 

ouviram no fundo de si mesmos o seu eco distante, não ficarão indiferentes ao 

que ela anuncia. (BERGSON, 1978, pg. 178) 

É uma superioridade de engajamento que o místico apresenta. Devemos explicar o seu 

valor. É em contraponto com a experiência quase-mística da contemplação das verdades 

imutáveis (como parecem ser as verdades lógicas da matemática), consideradas pela 

tradição como o verdadeiro misticismo e o verdadeiro contato com o absoluto, que 

Bergson nos apresenta sua concepção de “misticismo pleno”
583

 como necessariamente 

agente, como feito e consagrado para o exterior dos muros dos mosteiros ou das escolas. 

Para ele, “para os grandes místicos trata-se de transformar radicalmente a humanidade, 

começando por dar o exemplo” (BERGSON, 1978, pg. 197). Por isso mesmo esta 

religião dinâmica, além de ser uma gnose do divino, é imediata e automaticamente uma 

moral: implica a passagem para um tipo específico de ação informada pelo amor 

universal: será uma moral aberta, radicalmente nova. Isso teria faltado às religiões (ou 

os quase-misticismos) anteriores ao cristianismo, conforme a análise de Bergson que 

reencontra a contemplação da antiguidade clássica inclusive em tradições orientais, que 

teriam ido 

(...) até ao êxtase, estado de alma em que se sente ou se crê sentir-se na 

presença de Deus, estando-se iluminado por sua luz; (...) não ultrapassou este 

último estágio para atingir o ponto em que a vontade humana se confunde com 

a vontade divina, prejudicada que fica a contemplação ao transformar-se em 

ação. Ele[s] se acreditava[m] no ápice: ir mais além significaria para ele[s] 

descer. (BERGSON, 1978, pg. 182)  

Teriam atingido também, em alguns de seus desdobramentos, a renúncia de si, 

considerada como caminho da libertação: “Essa renúncia era uma absorção no Todo, 

como também em si mesmo” (BERGSON, 1978, pg. 185), preparando assim o 

misticismo completo que viria, produzido por individualidades extraordinárias que 

“num esforço completamente novo, romperam uma barragem; um imenso fluxo de vida 

                                                           
582 “Mas, se a metafísica deve proceder por intuição, se a intuição tem por objeto a mobilidade da 
duração e se a duração é de essência psicológica, não iremos nós encerrar o filósofo na contemplação 
exclusiva de si mesmo? (...) Falar assim seria voltar ao erro que não cansamos de assinalar desde o 
começo desse estudo (...) seria não ver que apenas o método de que falamos permite (...) afirmar a 
existência de objetos inferiores e superiores a nós, ainda que, num certo sentido, interiores a nós.” 
(BERGSON, 2006, pg. 213-4) 
583 Cf. BERGSON, 1978, pg. 182-3. 
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os reavivou; de sua vitalidade aumentada desprendeu-se uma energia, uma audácia, um 

poder de concepção e de realização extraordinários” (BERGSON, 1978, pg. 188). 

Assim, também “(...) o Budismo não é um misticismo completo. Este seria ação, 

criação, amor” (BERGSON, 1978, pg. 186). Criação, ação e amor se unem no 

pensamento bergsonista para conformar sua ética da abertura e a sua religião dinâmica, 

e só compreendemos como isso se dá sobre o plano de fundo que traçamos de A 

evolução criadora: a intuição do elã vital, princípio criador do universo, redunda em 

uma participação do homem no ato criador do elã vital ele mesmo. É esta fusão com o 

princípio criador em ato perpétuo a que se chama “misticismo”. Essa fusão é sentida, do 

ponto de vista do místico, como uma exigência de ação (a Emoção Criadora
584

), que 

deve se manifestar em ações concretas segundo os caracteres da criação divina. 

Bergson então identifica a criação do universo com a ação amorosa, mas se trata do 

amor universal, sem objeto definido visto que se dirige antes à fonte genética de todos 

os objetos que há. Em suas palavras: 

Ele não prolonga um instinto, e não advém de uma ideia. Nem é de natureza 

sensível, nem de natureza racional. É um e outro implicitamente, e é muito 

mais efetivamente. Pois tal amor está na própria raiz da sensibilidade e da 

razão, como do restante das coisas. Coincidindo com o amor de Deus por sua 

obra, amor que tudo fez, ele revelaria a quem soubesse interrogar o segredo da 

criação. Ele é de essência metafísica mais ainda que moral. Ele quereria, com 

ajuda de Deus, arrematar a criação da espécie humana e fazer da humanidade o 

que ela teria sido de imediato se tivesse podido constituir-se definitivamente 

sem a ajuda do próprio homem. (...) sua direção é a mesma direção do impulso 

de vida; ela é esse próprio impulso, comunicado integralmente a homens 

privilegiados que queiram depois imprimi-lo à humanidade inteira e, por uma 

contradição realizada, converter em esforço criador essa coisa criada que é uma 

espécie, fazer um movimento do que é por definição uma pausa. (BERGSON, 

1978, pg. 193) 

Tentamos aqui caracterizar em detalhe o amor universal, não perdendo de vista a 

carência da linguagem para o exprimir, dado que palavras são como peças limitadas e o 

amor universal é um ato simples infinitamente analisável
585

, quando tomado do exterior. 

                                                           
584 “A emoção criadora é a gênese da intuição na inteligência. Portanto, se o homem acede à totalidade 
criadora aberta, é por agir, é por criar, mais do que por contemplar. Na própria filosofia, há ainda muita 
contemplação suposta: tudo se passa como se a inteligência já fosse penetrada pela emoção, pela 
intuição, portanto, mas não ainda o suficiente para criar em conformidade com tal emoção. Por isso, 
mais profundamente que os filósofos, as grandes almas são as dos artistas e dos místicos (pelo menos os 
ligados a uma mística cristã, que Bergson descreve como sendo, inteiramente, atividade 
superabundante, ação, criação). No limite, é o místico que goza de toda a criação, o que dela inventa 
uma expressão que é tanto mais adequada quanto mais dinâmica for. Serva de um Deus aberto e finito 
(são essas as características do Impulso vital), a alma mística goza ativamente de todo o universo e 
reproduz a abertura de um Todo, no qual nada há para ver ou contemplar.” (DELEUZE, 1999, pg. 91-2) 
585“(...) a natureza (...) não faz os seres de peças e pedaços: o que é múltiplo em sua manifestação pode 
ser simples em sua génese” (BERGSON, 1978, pg. 174) 
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Do ponto de vista do místico que o experiencia, contudo, ele aparece como coisa 

simples e o místico condensará em ações e palavras, em atos simples, toda a 

complexidade e o emaranhado de doutrina que a religião estática que se constituirá 

depois em seu rastro jamais terminará de desenvolver sobre o mesmo amor universal, da 

mesma forma com que jamais terminaremos de contar as estrelas que há no céu. 

 Bergson por diversas vezes em seu texto procura definir o amor universal 

através de aproximações. Renúncia de si, absorção no Todo
586

, graça
587

, 

generosidade
588

, caridade (ou fraternidade); como cruzada por paz e justiça
589

, vontade 

de fazer cessar os sofrimentos
590

 e de que todos tenham o suficiente
591

; potência, 

audácia
592

, entusiasmo (na ação e na divulgação
593

), inocência, simplicidade, 

                                                           
586 “*A alma mística+ em vez de se absorver em si mesma, (...) se abrirá amplamente a um amor 
universal” (BERGSON, 1978, pg. 187); “Abalada em suas profundezas pela corrente que as arrastará, a 
alma cessa de girar sobre si mesma, escapando por um momento à lei que quer que a espécie e o 
indivíduo se condicionem um ao outro, circularmente.” (BERGSON, 1978, pg. 190) 
587“Se considerarmos as coisas da natureza de nosso ponto de vista, o que nelas descobrimos de mais 
marcante é sua beleza. Essa beleza vai aliás se acentuando à medida que a natureza se eleva do 
inorgânico para o orgânico, da planta para o animal, e do animal para o homem. Portanto, quanto mais 
intenso é o trabalho da natureza, tanto mais bela é a obra produzida. O que significa que a beleza, caso 
nos entregasse sue segredo, nos faria penetrar na intimidade do trabalho da natureza. Mas irá ela nos 
entregá-lo? Talvez, se considerarmos que ela própria não é mais que um efeito, e se remontamos à 
causa. A beleza pertence à forma e toda forma tem origem num movimento que a traça: a forma não é 
mais que movimento registrado. Ora, se nos perguntarmos quais são os movimentos que descrevem 
formas belas, descobriremos que são os movimentos graciosos: a beleza, dizia Leonardo da Vinci, é 
graça fixada. A questão, então, é saber em que consiste a graça. Mas esse problema é mais fácil de 
resolver, pois em tudo aquilo que é gracioso, nós sentimos, nós advínhamos uma espécie de abandono e 
como que uma condescendência.”(BERGSON, 2006, pg. 286) 
588

 “There is contentment in continuing, that is to say in remaining or keeping, in staying, imitating, or 
conserving, but there is joy in beginning and creating. Euphoria and well-being emerge from the 
equilibrium of duty fulfilled, which is the passive past participle of possession. But joy emerges from the 
effort to be fulfilled. While Gaudium results from a mediocre pragmatist success, the philosophy of the 
Vital Élan paradoxically links up with Spinoza’s Generositas. Generosity is the last word of Creative Mind. 
The human being, joyous not to have but to give, nor to hoard treasure but to spend, nor to spare but to 
sacrifice itself, that human being is very precisely mad with joy because this rejoicing is a folly, a wise 
folly, much wiser, certainly, than the mad rational wisdom of the principle of economy and 
conservation. Satisfaction says, Satis! That’s enough! It aspires only to conserve the same, whereas joy, 
in this resembling love, says: Never too much! Always more! Joy is thus indeed the symptom of a More. 
Joy is very precisely the state of grace, that is to say, purely creative efference without counterstrikes or 
ulterior motives or returns of reflection.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 208) 
589 Cf. BERGSON, 1978, pg. 238. 
590 Cf. BERGSON, 1978, pg. 214-6. 
591 Cf. BERGSON, 1978, pg. 255. 
592 Cf. BERGSON, 1978, pg. 191. 
593 Os sermões e a atividade apostólica, baseadas na reprodução da palavra, compõem o núcleo duro 
estruturante da religião, seja fechada ou aberta. O entusiasmo das reuniões e das conversas elevadas 
estão prenunciadas na formação das escolas gregas na antiguidade, com seu sistema discipular, e é 
recorrente as imagens do Mito da caverna platônico ou do Zaratustra de Nietzsche, quando é 
imperativo que o sábio que rompera as correntes ou subira a montanha devesse voltar à caverna ou à 
superfície para contar aos demais. “Era preciso anunciar a todos que o mundo percebido pelos olhos do 
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humildade
594

, ascetismo
595

 e renúncia do excesso de bens materiais. Estes atributos 

aparecem pontilhando no texto a trilha através da qual poderemos identificar a emoção 

criadora em ato nas ações morais humanas. Entrevendo o elo que liga a noção de 

criação, de elã vital, de amor e beleza, através da mediação da ideia de intensidade de 

esforço, de excesso e liberalidade, somos capazes de entender por que o místico, aquele 

que logra contato intuitivo com o elã vital dentro de si, se torna a um só tempo 

personalidade verdadeiramente moral, filósofo e artista, imbuído de uma emoção 

criadora que é ao mesmo tempo amor universal. A natureza é pródiga, para Bergson: 

não identificamos na prodigalidade gratuita a essência mesma da bondade humana? Não 

estará no fundo de todo ímpeto moral a vontade de dar e garantir a todos um máximo de 

felicidade possível, sendo as austeridades que são impostas vez ou outra sobre 

determinados casos ou indivíduos meros meios para garantir o objetivo maior, ele 

mesmo nem um pouco austero? A generosidade do místico se caracteriza por uma 

propensão a dar. O indivíduo moralista é aquele que, antes de todos, se interessa pelos 

interesses alheios e “faz o bem”, ou seja, faz bem para eles, a troco de nada, sem esperar 

qualquer ganho ou compensação, aparentando, para quem os vê do exterior, de uma 

liberalidade extrema porque empenha recursos (materiais, como bens e dinheiro, mas 

também espirituais, como tempo e atenção
596

) em seu favor, recursos estes que 

poderiam muito bem - e mesmo deveriam, de acordo com a opinião pública utilitarista - 

ser empenhados em benefício próprio e daqueles mais próximos. A liberalidade 

                                                                                                                                                                            
corpo é sem dúvida real, mas que há outra coisa, e que não se trata simplesmente do possível ou 
provável, como o seria a conclusão de um raciocínio, mas certo como uma experiência: alguém viu, 
alguém tocou, alguém sabe. (...)Ele sentiu a verdade fluir em si da sua fonte como uma força atuante. 
Ele não se eximiria de irradiá-la tanto quanto o sol de jorrar sua luz. Só que não será por simples 
palavras que a difundirá.” (BERGSON, 1978, pg. 192, grifo nosso) 
594 “Nada mais que pareça distinguir essencialmente tal pessoa das demais entre as quais ela transita. 
Ela sozinha se apercebe de uma transformação que a eleva à categoria dos adjutodes Dei, pacientes em 
relação a Deus, agentes em relação aos homens. E nem mesmo sente orgulho dessa elevação. Pelo 
contrário, grande é sua humildade. E como não seria acaso humilde, já que pôde averiguar em contatos 
silenciosos, a sós, com uma emoção em que sua alma se sentia fundir-se toda, o que se poderia chamar 
de a humildade divina?” (BERGSON, 1978, pg. 192). Na fusão com o Todo perde-se com a noção de 
divisão e de separação entre os seres a noção de hierarquia e subordinação. Nos referimos 
anteriormente à noção de corpo próprio de Merleau-Ponty e ao que ela deve ao bergsonismo. Em As 
duas fontes a temática do corpo próprio é retomada - Cf. BERGSON, 1978, pg. 213. 
595 Cf. BERGSON, 1978, pg. 239-241 e 247-250. 
596 Freud em O mal-estar na civilização(FREUD, 2012) não dizia ser o seu tempo, sua afeição, atenção e 
cuidado preciosos demais para distribuir entre aqueles que não o fizeram por merecer, assombrado com 
essa liberalidade própria dos grandes dispêndios? Não considerava ele uma injustiça fazê-lo, em 
detrimento dos amigos e familiares, que retribuíam a mesma estima? Não surpreende que a energia 
solar tivesse sido considerada a própria divindade por tanto tempo e em tantos lugares: pródiga, não 
pondera medidas, mas se dá inteira, de mão cheia e abundante para tudo e todos ao mesmo tempo, dia 
após dia, sem negar seus raios a ninguém. 
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verdadeira choca não só aquele que em geral dispõe de poucos recursos (mesmo 

espirituais, sequestrado que está seu tempo de vida e sua atenção pelo mundo da 

produção) mas também (e sobretudo) os opulentos que dispõem de excesso. Para este 

último, ainda quando faz um ato de caridade, tudo o que despende é muito pouco se 

comparado com o montante total e sempre é despendido com amargor e hesitação, tendo 

em vista o escambo: persegue-se um fim, espera-se lograr um objetivo e ali onde 

aparenta dar, na verdade troca. Não há gratuidade. “As divisões sociais nascem do fato 

de que há, de um lado, ricos que são ricos para si mesmos, e não mais para a coisa 

pública, do outro, pobres que, não tendo mais com quem contar senão consigo mesmos, 

só veem nos ricos objeto de inveja” (BERGSON, 2006, pg. 294). A sociedade deve 

dispor-se para “reestabelecer a antiga força da magnanimidade”, esse “desinteresse e 

(...) generosidade que foram qualidades das primeiras eras” (BERGSON, 2006, pg. 

294), conforme o filósofo. Cabe lembrar que falamos da gratuidade altruísta e do 

egoísmo como dois pólos abstratos de um só movimento real: não encontraremos ser 

que seja unicamente altruísta ou egoísta, e mesmo no amor que as mães despendem aos 

seus filhos entremeia-se promessas de ganhos e pendências, cálculos de futuro etc. Tal é 

a condição da vida na mistura. Há, no entanto, certa tendência majoritária, sentida como 

grandeza intensiva, em direção à qual um espírito humano está propenso: a partir da 

captação desta tendência é que definiremos um caráter como altruísta ou egoísta, se não 

na totalidade do tempo, na maior parte dele - tempo que não é feito de partes, nunca é 

demais lembrar, e se falamos dele usando as categorias do espaço e da medida é, ainda, 

por mera comodidade. Diria Bergson em O pensamento e o movente, sobre o caráter de 

excesso e generosidade da natureza naturante, em contraposição ao caráter de 

economista (aquele que economiza e mede oportunidades de investimento segundo as 

promessas de maiores lucros) da inteligência: 

Nossa inteligência é aficionada por simplicidade. Ela economiza o esforço e 

quer que a natureza se tenha arranjado de modo que só exija de nós, para ser 

pensada, a mais pequena soma possível de trabalho. Brinda-se então com o 

exato necessário em termos de elementos ou de princípios para recompor com 

eles a série indefinida dos objetos e dos acontecimentos. (...) Enquanto nossa 

inteligência, com seus hábitos de economia, se apresenta os efeitos como 

estritamente proporcionais às causas, a natureza, que é pródiga, põe na causa 

bem mais do que é exigido para produzir o efeito. Enquanto nossa própria 

divisa é Somente o necessário, a da natureza é Mais que o necessário - um 

excesso disso, um excesso daquilo, um excesso de tudo. (BERGSON, 2006, 

pg. 246) 

Em moral, contudo, a vontade de economia da inteligência não nos recomendaria o 

ascetismo, como pareceria lógico supor. Para Bergson, a inteligência antes 
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recomendaria formas engenhosas de alcançar os objetos de desejo, indicando os meios 

mais eficazes, entendido como aqueles em que se despende menos recursos e esforços, 

para atingir o objetivo. Epicuro teria nos fornecido a imagem do quanto é duro, do 

quanto é difícil viver com o mínimo necessário à vida, e com que esforço nos 

desvencilhamos dos desejos complexos e supérfluos: quando se trata de prazeres, a 

simplicidade não é o mesmo que a facilidade, e é, paradoxalmente, mais difícil desejar 

de maneira simples do que desejar complexamente. O que é a instituição da escravidão, 

que se estende ainda no modo atual de produção através da compra e venda da força de 

trabalho, senão a vontade de facilidade de um indivíduo que recusa o esforço do 

trabalho por fazer outrem trabalhar em seu lugar e despender o esforço por dois? A 

vontade de igualdade significa, entre outras coisas, igualdade de esforços na 

manutenção da vida em sociedade, ou comunidade equânime de esforços: quem estará 

verdadeiramente disposto a ela quando só consegue levar em conta, como é de praxe, o 

esforço que terá que despender? Do ponto de vista individual e egoísta, àquele no qual 

estamos naturalmente postos, é muito mais fácil fazer com que outro trabalhe por nós 

(fácil para nós, não para o outro - que sequer é considerado no cálculo deontológico). 

 Para Hobbes e Bentham
597

 mesmo o ato martírico do sacrifício pode ser 

reduzido ao esquema deontológico, na medida em que “(...) o objetivo de todos os atos 

voluntários dos homens é algum bem para si” (HOBBES, 2003, pg. 115) e que, mesmo 

se em tal ato, aparentemente, sacrifica-se o bem maior que é a vida, ainda assim se o faz 

perante o prazer de imaginar a glória futura, no presente, sendo ainda a busca do 

desejado, daquilo que alguém considerou um bem maior para si mesmo, o motor de tal 

ação, em todos os casos. Mesmo em toda doação aparentemente gratuita, funcionaria o 

mesmo motor; 

Quando a transferência de direito não é mútua, e uma das partes o transfere na 

esperança de assim conquistar a amizade ou os serviços de um outro, ou dos 

amigos deste; ou na esperança de adquirir reputação de caridade ou 

magnanimidade; ou para livrar o seu espírito da dor da compaixão; ou na 

esperança de ser recompensado no céu; nestes casos não há contrato, mas 

                                                           
597 “Os ditames da religião em toda parte aparecem mais ou menos mesclados a ditames incompatíveis 
com os da utilidade, deduzidos de textos - bem ou mal interpretados - extraídos dos escritos 
considerados como sagrados por cada seita; incompagináveis, digo, porque se impõem práticas por 
vezes contrárias aos interesses da pessoa em questão e outras vezes perniciosas ao resto da sociedade. 
Os sofrimentos de tantos mártires, as calamidades das guerras santas e das perseguições religiosas, as 
leis intolerantes - fenômenos aos quais só podemos acenar aqui levemente - constituem outros tantos 
males perniciosos, que se somam aos que surgem constantemente no mundo por obra do amor à 
reputação.” (BENTHAM, 1984, pg. 46) 
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DOACÃO, DÁDIVA ou GRAÇA, palavras que significam uma e mesma 

coisa. (HOBBES, 2003, pg. 116) 

Isso equivale a negar a existência do amor universal de que nos fala Bergson, sem 

objeto e sem contrato ou obrigação de troca, desinteressado ou interessado na alteridade 

ela mesma. O amor universal será distinguível da solidariedade, que implica em dar 

gratuitamente - ainda que o que se de seja tão somente consideração aos interesses dos 

outros, para colocar nos termos da deontologia? O amor universal é afirmado no ato 

solidário e gratuito que a inteligência precisa declarar impossível, com Freud, só para 

um Cristo, fazendo as vezes de Aquiles, demonstrar a sua existência através de um ato 

militante e sacrificial
598

. A ação em conformidade com o Elã vital é produzida no 

mesmo ato do contato com este princípio criador, e o conhecimento deixa de ser 

apanágio exclusivo da inteligência pura, concebida como desinteressada, fixadora do 

fluxo e do Movimento universal, para abrir-se às franjas intuitivas. Não se pode 

conhecer este movimento primordial de criação sem colocar-se a si próprio em 

movimento, exigido que é para a alma assim refundida ao elã de vida participar da 

criação a que ele incessantemente procede
599

, dado que “na região dos factos 

psicológicos profundos, não há diferença sensível entre prever, ver e agir” (BERGSON, 

1988, pg. 137). Mas o que o homem pode criar, estendendo o impulso criador, senão 

todos os objetos do mundo cultural - onde encontramos as instituições sociais e a 

moralidade? Atravessado pelo impulso vital, obstaculizado pelas massas materiais do 

hábito constituído pelas sociedades (as tradições), o impulso vital que prossegue a sua 

ação criadora pelo místico buscará criar, também no mundo moral, as formas através 

das quais o mesmo impulso poderá passar livremente. Estaríamos diante de instituições 

que permitem o máximo de liberdade, mas sem colocar em risco a unidade dos corpos 

sociais? Não buscará o impulso de vida criar as formas morais através das quais sejam 

preservados os outros corpos humanos e a liberdade inerente que neles habita em 

potência e já não concebida como o direito de natureza hobbesiano, trabalhando para 

                                                           
598 “In springtime, nature does not wake up the daisies in the field one by one, nor does it hang the 
blossoms on the trees one by one. Nature can spare a blossom. It is the misers who, getting the scale 
wrong, do the inventory and dress the list of blossoms the way they count their pennies. In this respect, 
the indivisible élan of generosity has something of spring about it: the heroic sacrifice, like the élan of 
the vital charge or the progress toward vision, is the simplest action in the world. For an upside-down 
philosophy, it’s like emptying the ocean with a spoon. But for a philosophy right side up, which goes in 
the same direction as life and starts from the center by going a fortiori from vision to the eye, the 
difficulties no longer exist.” (JANKÉLEVITCH, 2015, pg. 197-8) 
599

“(…) care for the other is included in every passionate intention, that intuition is no longer distinct 
from helpful sympathy, that efficacy is the necessary consequence of effectiveness.” (JANKÉLEVITCH, 
2015, pg. 244) 
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liberá-la? Formas de educação, punição e controle serão instrumentos mobilizados para 

a consecução dessa finalidade superior de domesticação da inteligência e suas 

potencialidades destrutivas? E que papel o aparato de educação público desempenha 

para o afloramento dessas faculdades criativas, na busca de um equilíbrio precário entre 

as exigências da conservação da espécie e a sua ascensão progressiva
600

?  

Essas questões devemos abordar adiante. Aqui queremos enfatizar a vinculação 

entre o misticismo e a ação política, e sugerir que o oposto do místico, em política, é o 

conservador pintado nas palavras eternas e tonitruantes de Manoel Bomfim
601

. Aberto é 

aquilo que permite a passagem livre. Abertura e liberdade em um sentido específico se 

relacionam. Mas aberto é também aquilo que permite a entrada e permanência de 

muitos, generosamente, tantos quantos desejarem, o que também é liberdade, mas já 

supõe um elemento a mais, a igualdade. A natureza naturante é, além de excessiva e 

generosa, também bela, para Bergson. Seria coincidência o parentesco entre o 

verdadeiro e o belo, entre a filosofia e a arte, ter aparecido com tanta frequência e 

constância no pensamento da tradição? Há uma estética, portanto, tanto em 

espistemologia quanto em moral - que já perdem sua diferenciação bem determinada no 

bergsonismo, se fundindo em uma só continuidade - e acharemos determinadas ações 

belas porque se integram à totalidade da personalidade do agente, formando um 

conjunto harmônico no qual descobrimos a direção do movimento porque parecemos 

engendrá-lo em conjunto com o agente com que simpatizamos. A graça convida à 

simpatia
602

, e a semelhança da arte com a moralidade está também nessa identificação 

que ambas produzem, na tentativa de produzir a coincidência de que falávamos
603

. 

Tratam-se de princípios com os quais os filósofos da moral trabalham, aqui 

fundamentados em uma metafísica que, finalmente, justifica a sua gênese e prioridade, e 

                                                           
600

 “Renunciar à reatividade é passar da defesa - do princípio da conservação da própria espécie - ao 
ataque, isto é, ao risco - como princípio da expansão da espécie. Se a conservação é um princípio reativo 
e imobilizador que cristaliza a espécie como coisa acabada, o risco aparece como o princípio da espécie 
que deixa de lado sua sonolência para veicular o impulso vital e para ascender com ele.” (PRADO JR, 
1988, pg. 194)  
601 Cf. nota 463 acima. 
602 “Julgamos deslindar em tudo o que é muito gracioso, além da leveza que é sinal de mobilidade, a 
indicação de um movimento possível em direção a nós, de uma simpatia virtual ou mesmo nascente. É 
essa simpatia móvel, sempre a ponto de se dar, que é a própria essência da graça suprema.” (BERGSON, 
1988, pg. 18) 
603“O objectivo da arte é adormecer as potências activas, ou melhor, resistentes, da nossa 
personalidade, e levar-nos assim a um estado de docilidade perfeita em que realizamos a ideia que nos 
é sugerida, em que simpatizamos com o sentimento expresso. Nos processos da arte encontraremos, 
sob uma forma atenuada, purificada e de alguma maneira espiritualizados, os processos pelos quais 
normalmente se obtém o estado de hipnose.” (BERGSON, 1988, pg. 19) 
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mantém a ideia de um progresso, de um avançar da civilização, na mesma direção da 

Vontade universal (ou o Querer divino), criadora, bela e gratuita. Bergson estabelece 

uma diferença, como vimos, entre a “evolução em geral” e a evolução de uma espécie 

particular: a primeira se dando de maneira rizomática a partir de uma fonte única, a 

Vida em geral, e sempre para frente em progresso, ainda que em paradas consecutivas e 

inversões momentâneas de sentido em vários dos setores do conjunto. As espécies, por 

isso mesmo, giravam em círculos sem progresso (Cf. BERGSON, 1979, pg. 118). 

Significa dizer que quem observa o concerto das espécies, assentadas na repetição a que 

lhes obriga sua materialidade, quase não percebe a ação de qualquer força de progresso. 

Mesmo o progresso humano pode parecer um arremedo miserável tão custosamente 

erguido sobre a areia, ocupados que estamos, na maior parte de nossas vidas, em 

reconstruir as fundações sempre prestes a ruir das instituições arejadas de solidariedade 

e abertura que herdamos. A força criadora do progresso opera, contudo, na cultura. Para 

não parecer, porém, que o bergsonismo foi até o fim a celebração da felicidade otimista 

com a possibilidade da abertura, reiteremos que a última perspectiva de As duas fontes 

nos mostra um mundo que concorre para o aniquilamento completo, sendo de todo 

possível que a tendência do fechamento triunfe sobre a outra. 

 Lembremos ainda que não se trata de que nada disso que identificamos como 

traços da abertura moral tenha havido no mundo antes de Cristo. Contudo, Bergson 

mostra-nos como Cristo fora o primeiro místico completo, e nele ter-se-ia manifestado o 

essencial que faltara nos místicos que deram origem a religiões antes dele. Conforme 

suas palavras, no capítulo terceiro de As duas fontes: 

Não que o Budismo tenha ignorado a caridade, evidentemente. Pelo contrário, 

ele a recomendou em termos de extrema elevação. Ao preceito, acrescentou o 

exemplo. Mas faltou-lhe calor. (...) É, com efeito, uma caridade ardente, é um 

misticismo comparável ao misticismo cristão (BERGSON, 1978, pg. 186) 

Se há uma forma de obrigação nova que a experiência mística completa descortina e que 

é capaz de ressignificar o conceito de dever, encontramos nessa exigência de criação o 

seu primeiro aspecto: a intuição mística demanda ação transformadora. Analisemos 

mais detidamente que sentidos novos tais conceitos adquirem no horizonte da moral 

aberta.  

 

3. Uma outra moral e uma outra obrigação 
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 O princípio da igualdade é muito caro à filosofia moral de matriz liberal. Mas 

muito já se notou como ele se limita ao formalismo jurídico no interior de um Estado 

nacional constituído, reduzindo-se ao mero do tratamento impessoal e conforme a lei, 

dedicado a todos. É, na prática, voltado aos cidadãos do mesmo país. Na ponta da lança 

dos revolucionários franceses, pelo contrário, a igualdade adquire materialidade e o 

novo ímpeto, a nova imantação do conceito se espraia pelos socialismos para os quais 

igualdade é, senão de condições de vida, no mínimo, igualdade de condições iniciais 

para a competição pelos bônus da sociedade pelos cidadãos de um mesmo país. Bergson 

nos mostra como foi pela voz de Cristo que a noção de igualdade se transmutou e 

alargou por primeiro para fazer caber o todo da humanidade como se todos fizessem 

parte de uma mesma pátria - desse ponto de vista podemos dizer também que o 

comunismo tem uma face evangélica. Na abertura, a percepção de semelhanças 

concorre não mais para dividir e escalonar, mas para incluir e alargar o rol dos 

indivíduos que devem caber no círculo de consideração moral. Passa-se a defender a 

alteridade amparada em uma semelhança fundamental que recebe ênfase, a semelhança 

de origem e a comunidade de impulso entre todos os homens, filhos do mesmo Deus.Eis 

então a ideia geral de “humano” como universal surgindo e se opondo à ideia de nação 

antiga e ao nacionalismo clássico, este último fundado na vontade imperialista de 

submeter outros povos como escravos - como foram aqueles nacionalismos do século 

XIX frequentemente identificados como causa das duas guerras mundiais. Nação e 

militarização caminham juntas, segundo Bergson
604

, seja para defender-se ou atacar, o 

sentimento de mobilização perante o inimigo embala as nações coesas.Reparemos que 

as funções sociais repartidas e articuladas no interior de uma nação dizem respeito à 

ordenação ou divisão do trabalho; trazem consigo o germe da ordem, portanto; o germe 

da autoridade, da força coesiva que se impõe do exterior. Assim como a sociedade de 

abelhas tem sua rainha, e divide as funções sociais no interior da colméia para retirar 

melhor proveito do trabalho conjunto, os chefes de governo em nações coesas 

dispensam obrigações e punições. Os sentimentos nobres da humanidade que não dizem 

respeito à vida prática e à divisão do trabalho, portanto, são em um sentido muito 

                                                           
604 “Falar é tão natural para o ser humano quanto andar. Ora, qual é a função primitiva da linguagem? É 
estabelecer uma comunicação com vistas a uma cooperação. A linguagem transmite ordens ou avisos. 
Prescreve ou descreve. No primeiro caso, é a convocação à ação imediata; no segundo, é o 
assinalamento da coisa ou de alguma de suas propriedades, com vistas à ação futura. Mas, num caso 
como no outro, a função é industrial, comercial, militar, sempre social.” (BERGSON, 2006, pg.90) 
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preciso antinaturais
605

. São também altamente ineficientes e geradores de desordem, o 

que sempre atrapalhará o trabalho, que necessita da hierarquia militar e da divisão 

precisa de funções, de ordem e estabilidade, bem como de especialização, conforme o 

velho princípio platônico. Só se fará suficientemente bem uma coisa se nos dedicamos 

exclusivamente a ela. Ideias de liberdade e justiça (outros dois conceitos chave da 

filosofia moral) são largamente desajustadoras e decerto farão cair a produtividade do 

trabalho, sendo mais adequadas em sociedades em que o progresso da técnica já 

consolidou os ganhos de produtividade, conquistados via de regra pela administração 

hierárquica das gentes e dos recursos. Em sociedades que detém menor controle sobre 

os processos produtivos industriais e mecânicos, a baixa produtividade e, portanto, a 

ausência da abundância e do luxo, são o preço a pagar pela liberdade e pela igualdade 

alargadas, que permitem escolha, contraditório e mobilidade social. Bergson parece 

mesmo asseverar que o cenário em que a tecnologia atinge o paroxismo do 

desenvolvimento e liberta o homem da rígida hierarquização social e do trabalho 

corporal pesado e repetitivo voltado para a sobrevivência não é necessário, visto que a 

humanidade pode extinguir-se a si mesma no caminho, não sendo este horizonte de 

possibilidade um destino (como pode fazer crer certo mito comunista). Em direção a 

este horizonte de liberdade e igualdade alargadas, contudo, gostaria de ter se dirigido o 

impulso vital, encontrando a resistência da matéria com que conformara as espécies. Só 

com o concurso da espécie humana, contudo, o obstáculo, embora jamais eliminado 

definitivamente e de uma vez por todas, encontra alguma possibilidade de superação.  

 A primeira transmutação radical que indicamos no rol dos conceitos clássicos da 

filosofia moral é a do significado do conceito de “igualdade”, chave tanto para a 

moralidade fechada quanto para a moralidade aberta. Vemos do alto de nosso percurso 

traçado até aqui no bergsonismo a igualdade equilibrar-se em uma corda, ora pendendo 

para um dos sentidos da vida, quando ela se formaliza, ora pendendo para o outro 

sentido, quando ela se preenche de vida e de materialidade. Quer adote um ou outro 

                                                           
605 “tais são as origens da palavra e da idéia. Ambas certamente evoluíram. Não são mais tão 
grosseiramente utilitárias. Permanecem utilitárias, no entanto. O pensamento social não pode deixar de 
conservar sua estrutura original. Seria inteligência ou intuição? Concedo que a intuição nele derrame 
um pouco de sua luz: não há pensamento sem espírito de finura, e o espírito de finura é o reflexo da 
intuição na inteligência. Concedo também que essa parte tão módica de intuição se tenha alargado, que 
ela tenha dado origem à poesia, depois à prosa, e tenha convertido em instrumentos de arte as palavras 
que, de início, eram apenas sinais: pelos gregos, sobretudo, operou-se esse milagre. Nem por isso é 
menos verdade que pensamento e linguagem, originariamente destinados a organizar o trabalho dos 
homens no espaço, são de essência intelectual.” (BERGSON, 2006, pg. 90-91) 
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sentido, o significado da mesma palavra mudará radicalmente e será de coisas 

completamente diferentes que estaremos designando a partir do mesmo signo. 

 O segundo conceito que gostaríamos de abordar é o de “liberdade”, também 

muito caro à filosofia moral e que, a exemplo do de “igualdade”, receberá dois sentidos 

radicalmente distintos, quando tomado do ponto de vista de cada um dos sentidos da 

vida. A dificuldade encontrada pelo liberalismo clássico em sustentar o seu princípio 

absoluto do respeito à liberdade alheia (entendida, como em Hobbes, como poder de dar 

livre curso à busca de um desejo, que sempre que impedido causa sofrimento ao 

indivíduo
606

) através da utilidade está, como vimos, justamente naquilo em que a 

ponderação sobre o que é mais útil, segundo Bergson, antes nos levaria a desconsiderar 

todos os interesses alheios para satisfazer os nossos. Como valorizar a liberdade como 

um absoluto, se ela se refere à satisfação do desejo que pode tomar diversas formas? 

Como exigir que, independente da forma do desejo, se deve também permitir a livre 

vazão dos desejos alheios, sem que jamais se impeçam uns aos outros de buscá-los, se 

os desejos em geral conflitam e os recursos são escassos? Não pode ser pela utilidade 

individual, mas pela utilidade de outro tipo, social, vital, da espécie, que a moralidade 

aberta se imporá. A equação se modifica: se ainda podemos manter o esquema da 

valoração em absoluto da liberdade, isso só é possível se já estamos, de partida, 

desejando como a Natureza mesma. Não, decerto, a natureza naturada, na qual 

encontramos exatamente o oposto, a saber, o desrespeito à liberdade individual de cada 

um por cada outro - mesmo dentro da mesma espécie, mesmo dentro da mesma família, 

ainda que haja, como vimos, freios naturais atuando para conter o despótico egoísmo 

individual, embora sem jamais anulá-lo. Como vimos, a natureza naturante ou o 

impulso vital se expressa como graça, que é a um só tempo liberdade de movimento 

(desembaraço, movimento que não encontra resistência) e gratuidade (liberalidade, 

doação gratuita, ato de continuamente criar, ou seja, inserir o novo no mundo, acrescer 

mais novidade, buscar o excesso e o dispêndio, como esses grandes festivais da cultura 

primitiva de que nos falara Bataille em A parte maldita). O homem em contato intuitivo 

                                                           
606 Também o conceito de “indivíduo”, operador importante da filosofia moral, pode ser tomado em 
dois sentidos radicalmente diferentes, que correspondem aos dois sentidos da vida e se correlacionam 
intimamente com os sentidos da liberdade. Em um dos sentidos, o império da individualidade sobre a 
coletividade será absoluto, e em seu nome se poderá defender iniquidades e injustiças. No outro 
sentido, é o mesmo conceito do império da individualidade que agora sustentará a legitimidade da 
coletividade para restringir as liberdades individuais, e se produz um deslocamento do sujeito encarado 
como modelo da individualidade: já não se trata mais do “eu” que a primeira tendência enfatiza, mas do 
“outro”. 
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com o elã de vida, imbuído deste desejo da natureza (emoção criadora ou amor 

universal), apreenderá a um só tempo a continuidade entre os seres, integralizando os 

viventes em um só impulso comum, de mesma direção e interesse profundo. Desse 

ponto de vista compreendemos como pode a noção de “outro” (ou de “próximo”) 

alargar-se para fazer caber os demais seres vivos, por exemplo. O imperativo do 

respeito à liberdade alheia ganha novas cores: exige que sejamos indiferentes a cada 

interesse particular, o que não significa desprezar o destino de cada um dos indivíduos, 

mas nutrir simpatia para com o interesse da totalidade deles, considerados a uma só vez 

como iguais. Amar ao outro como a si mesmo é fazer ruir a hierarquia anterior entre as 

liberdades individuais e equacioná-las para o bem comum. Se o verdadeiro moralista 

recusa a guerra ou inclina-se para ela, é por causa do profundo desejo de reconciliação 

entre todas as vontades, procurando a forma de dar livre curso e satisfação a todas elas, 

nos limites da harmonia que devem manter entre si e para com a Vontade da Natureza. 

Estarão conciliadas as vontades individuais seja pela eliminação daquelas vontades 

inveteradas, que não cedem ao chamado da coexistência recíproca de vontades e da 

igualdade dos interesses, insistindo em tratar aos outros como objetos e meios 

exclusivos para a obtenção de seus fins privados, únicos considerados por eles
607

; seja 

pelo sucesso na transmutação e conversão dessa vontade fechada sobre si mesma - 

exploraremos adiante como se dá essa transformação e este convencimento, e que papel 

o místico desempenha neste processo
608

. 

 Mas também o conceito de “justiça” e seus correlatos, como o de “bem”, 

transformam-se quando adquirem o sentido da vida identificado com a abertura e a 

trajetória progressiva do elã vital. Se Hobbes podia afirmar que “A justiça e a injustiça 

não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir 

num homem que estivesse sozinho no mundo (...). São qualidades que pertencem aos 

                                                           
607Isto compõe a hipótese da guerra justa, que extraímos da defesa que Bergson faz da França, na guerra 
contra a Alemanha (BERGSON, 2005). 
608“(…) the liberated man liberates the serfs who surround him. In a way, the saint and the hero of 
TheTwo Sources of Morality and Religion are an exhortation to movement. They remind the human 
being that the right movement is, in fact, an entirely simple thing. Freedom acts a little like the magnetic 
rock Plato speaks of in the Ion. Freedom is freedom not only to remain free in itself, in a bourgeois 
manner; freedom delivers others; freedom is liberating. Free human beings, resembling generous ones, 
deliver human beings not at all by what they say - even speakers - nor by what they write - like men of 
letters - but by what they do, like the heroes, and even more, like the saints, by what they are. Heroes 
do not give lectures on heroism, no more than nightingales give lectures on arpeggios; nightingales 
make arpeggios and prove the existence of arpeggios by singing them. Heroes posit the possibility of the 
impossible by doing the impossible. Impossibility becomes as simple as ABC.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 
259) 
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homens em sociedade, não na solidão” (HOBBES, 2003, pg. 111), para Bergson pelo 

contrário, há uma espécie de moral não social, como vimos, na qual mesmo sozinho em 

uma ilha o homem admoestar-se-ia e conceberia (ou antes, sentiria) um dever a cumprir, 

dado que não pode apartar-se definitivamente do impulso de vida. O místico, acessando 

o amor universal, cria ele mesmo, prospectivamente, uma nova justiça que não se limita 

à distribuição equitativa das penas, mas sobretudo da distribuição equitativa dos bens e 

da felicidade. Essa justiça generosa e positiva, mais que negativa, será logo cristalizada 

em uma fórmula ideal que, retrospectivamente
609

, identificar-se-á com um “direito 

natural” e inviolável através da linguagem propriamente científica que aproxima o 

mundo natural do mundo social e humano. O “direito natural” (e seus correlatos) é outro 

dos conceitos fundamentais para a filosofia moral que adquirem um novo significado 

sob a luz dos dois sentidos da vida. Transpondo o modelo bergsoniana de conceber a 

evolução da vida
610

 para a evolução da justiça (e da moralidade como um todo), 

poderíamos dizer que o mecanicismo puro em assuntos morais seria refutável, e a 

finalidade, no sentido especial e dinâmico em que a entendemos, seria demonstrável 

também no mundo moral se pudéssemos estabelecer que os homens fabricam 

instituições idênticas, por meios dessemelhantes, em sociedades diferentes e mesmo 

definitivamente apartadas entre si, da mesma forma com que a vida fabrica olhos 

semelhantes em espécies diferentes
611

. Tais instituições têm sua razão de ser no 

sentimento de base que as anima: trata-se de uma comunidade espiritual dada na fonte 

mesma da vida, no impulso vital que anima todos os homens, em todos os lugares do 

mundo. Por essa via do evolucionismo bergsonista podemos traçar a crítica do 

materialismo histórico em moral, que logrou reduzir o conceito de “direito natural” à 

noção diminuída e exclusivamente sócio-histórica de “direito”. Mas se falamos em 

Direito Natural, mantendo o mesmo signo usado pela tradição filosófica anterior a 

                                                           
609“We place ourselves in the ‘future perfect’ to reconstitute, backward, the possible by means of a kind 
of retrospective forecast. The intellect gives itself an exemplary image of movement, of justice, of 
volition, and of the real eating away at the ideal, after the fact, bit by bit, or, as Bergson also says, of the 
real chasing after the Idea. We also find this reconstruction starting from elements in the atomistic and 
pointillist mania of scaled gradations.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 153) 
610 “O mecanicismo puro seria, pois, refutável, e a finalidade, no sentido especial em que a entendemos, 
demonstrável por um lado, se pudéssemos estabelecer que a vida fabrica certos aparelhos idênticos, 
por meios dessemelhantes, em linhas de evolução divergentes.”(BERGSON, 1979, pg. 57) 
611 Este é todo o alcance da antropologia filosófica de Bergson, corroborada pelos achados 
arqueológicos e antropológicos recentes que parecem apontar para uma complexidade social muito 
maior do que se supunha na organização das sociedades primitivas de coletores e caçadores, como os 
Calusa na América do Norte e as tribos indígenas da cultura marajoara, na América do Sul. 
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Bergson, é necessário alargar o conceito corriqueiro
612

 para conciliá-lo com a ideia de 

criação, que transforma radicalmente seu sentido. Cabe aqui lembrar as palavras de 

Bergson em A evolução criadora: 

Para cada um de nossos atos se encontrarão sem dificuldades antecedentes dos 

quais esses atos seriam, de algum modo, a resultante mecânica. (...) Mas no 

caso em que a ação abranja o conjunto de nossa pessoa e seja verdadeiramente 

nossa, não poderia ter sido prevista, ainda que seus antecedentes a expliquem 

depois de ter sido realizada. (BERGSON, 1979, pg. 50) 

Ao invés de um mandamento divino e sempre o mesmo, talhado nas pedras dos 

testamentos encomendados de um mundo superior e transcendente de imutabilidade e 

estabilidade que se supunha divino, e o qual acessamos pela inteligência pura, teremos 

agora - no sentido exato que intuiu Aristóteles - uma moral que se exerce caso a caso, 

um bom senso superior (MARQUET, 2012) que sabe o que deve ser feito e se explica a 

partir de princípios móveis o suficiente para se adequarem às particularidades das 

circunstâncias de cada tempo e contexto, mas estáveis o suficiente para conter o 

relativismo
613

. Tal fixidez precária, entretanto, será buscada no estofo do real, que é 

mobilidade e criação, e não pode passar de uma vaga direção. Não por acaso esse bom 

senso é melhor negando do que afirmando positivamente
614

. A consequência do que 

dissemos é forçosa: a emoção criadora que subjaz à ação moral do místico e é irradiada 

através dela para os demais se inspirarem desempenha a mesma função que o Direito 

Natural detinha na doutrina jusnaturalista da moralidade moderna, por exemplo, sendo o 

                                                           
612

 “A harmonia, ou antes, a ‘complementaridade’ *entre os seres+, só se revela no todo, nas tendências 
mais que nos estados. (...) a harmonia se encontraria antes atrás do que na frente. Ela tem a ver com 
uma identidade de impulsão, e não com uma aspiração comum” (BERGSON, 1979, pg. 54). O direito 
natural, portanto, é dado na comunidade de impulsão da vida que liga todos os seres. Se há direito 
natural que nos obriga para com a espécie humana, é porque estamos antes obrigados com a Vida ela 
mesma. Por isso há também para o místico, a um só tempo, obrigação para com as demais espécies e 
para com o todo da natureza, sendo o direito natural mais amplo que os direitos humanos, sua parte. 
613

 “It is highly significant that Bergson identifies the immediate, particular experiences of our existence 
with the universal absolute. That is, he claims that what is most intensely personal is most universal. (...) 
One of the central consequences of this account of human experience is that it affirms a universal 
structure in which to think about morality while at the same time embracing a strong version of 
pluralism.” (CURLE, s/d., pg. 9 e 11)  
614 “Parece-me que a intuição frequentemente se comporta, em matéria especulativa, como o demônio 
de Sócrates na vida prática; é pelo menos sob essa forma que principia, sob essa forma também que 
continua a dar suas manifestações as mais nítidas: ela proíbe. Diante de ideias correntemente aceitas, 
de teses que parecem evidentes, de afirmações que haviam passado até então por científicas, assopra 
no ouvido do filósofo a palavra: Impossível. (...) Impossível, porque uma certa experiência, confusa, 
talvez, mas decisiva, fala contigo através de minha voz, e diz que ela é incompatível com os fatos que se 
alegam e as razões que são dadas, e que, desde então, esses fatos devem ter sido mal observados, esses 
raciocínios devem ser falsos” (BERGSON, 2006, pg. 126). Não iniciam todas as cruzadas morais contra o 
sofrimento alheio com uma negação do mesmo tipo, uma certeza de que aquela situação simplesmente 
não pode continuar? 
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termo de ligação da moralidade à Natureza. É fonte comum de toda ação 

verdadeiramente moral (no sentido aberto), deixando por isso a sua marca reconhecível 

em todas elas, de maneira constante, tal qual o estilo do artista é talhado em cada obra 

sua, tornando a sua autoria reconhecível em qualquer tempo e lugar. Cada qual 

absolutamente diferente da outra, suas obras nos inspiram o sentimento de unidade que 

mantém, misteriosamente, as linhas gerais da constância necessária para que sejamos 

capazes de reconhecer como suas em qualquer tempo e lugar. Em moral também cabe 

afastar o equívoco fundamental que consiste em tratar da criação em termos da 

fabricação. O moralista não será mais aquele que escolhe, dentre todas as possibilidades 

de ação, aquela que um Deus teria pré disposto como a melhor - escolha essa que coloca 

em questão a própria liberdade e a responsabilidade do agente, já que será instrumento 

de Deus, sendo Deus a agir por ele e no lugar dele
615

. Haverá progresso moral
616

? 

Progressão implica mudança e desenvolvimento no tempo, enquanto o conceito clássico 

de Direito Natural implica em imutabilidade
617

. Uma direção sempre a mesma para a 

qual se aponta o desenrolar perpétuo dos acontecimentos como que dirigidos a um 

horizonte ideal de finalidade - finalidade, bem entendida, no sentido fraco, esvaziada de 

contornos e detalhes
618

 - nada nos diz dos obstáculos imprevisíveis que encontraremos 

pelo caminho, sempre novos e sempre exigindo novos esforços morais para serem 

superados
619

 sem que desviemos nossa marcha do sentido firme da abertura. Se 

ressignificamos, porém, o sentido usual de “progresso” e de “imutabilidade”, 

conciliamos as duas exigências clássicas em filosofia moral. As novas formas de 

                                                           
615 “É propriamente humano, com efeito, o trabalho de um pensamento individual que aceita, tal e qual, 
sua inserção no pensamento social e que emprega as ideias preexistentes como qualquer outro utensílio 
fornecido pela comunidade. Mas já há algo de quase divino no esforço, por humilde que seja, de um 
espírito que se reinsere no ela vital, gerador das sociedades que são geradores de ideias.” (BERGSON, 
2006, pg. 67) 
616 Teremos, certamente, que dilatar o significado que comumente damos ao termo para podermos falar 
em progresso moral como identificação entre as ações humanas e a harmonia original que está no 
impulso vital, motor da criação e evolução. “A evolução não é apenas movimento para frente; em 
muitos casos observa-se um patinar no mesmo lugar, e não raro também um desvio ou retrocesso” 
(BERGSON, 1979, pg. 98). 
617Ora, quando raciocinamos em moral a partir de conceitos prontos não fazemos justamente retirar o 
tempo da moral, sendo que Bergson nos convoca justamente a recuperarmos o tempo real que subjaz 
em tudo? “A eternidade de um conceito que, por hipótese, exclui de si o conceito oposto, não se vê 
como essa eternidade deixaria coexistir consigo uma multiplicidade indefinida de momentos” 
(BERGSON, 2006, pg. 216). 
618 Não se trata de plano, como vínhamos mostrando, uma vez que “plano é um ponto final imposto a 
uma tarefa: ele bloqueia o futuro cuja forma projeta. Pelo contrário, diante da evolução da vida as 
portas do futuro permanecem escancaradas” (BERGSON, 1979, pg. 99). 
619

 “Pôr o problema não é simplesmente descobrir, é inventar. A descoberta versa sobre aquilo que já 
existe atual ou virtualmente; era portanto certo que haveria de surgir cedo ou tarde. A invenção confere 
ser àquilo que não era, ela poderia não ter surgido nunca.” (BERGSON, 2006, pg. 54-55) 
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sociabilidade criadas pela sua qualidade de abertura
620

 levariam, por assim dizer, em 

todo canto, sempre para um mesmo destino final, e portariam a mesma marca original 

de sua coautoria divina. Como diria Bento Prado Júnior em Presença e campo 

transcendental: 

Mesmo se a consciência conserva, em Bergson, o ideal da coincidência com o 

Absoluto, essa coincidência jamais será o cerrar final do círculo do Saber em 

repetição perene. É o próprio absoluto que passa a durar, a “crescer”, 

constantemente aberto para o imprevisível futuro. (...) a emoção criadora de 

Bergson indica a cooperação na empresa de constituição do real, sempre aberto 

para o futuro: “Criação significa antes de mais nada emoção”. E que significa 

emoção senão criação? (PRADO JR, 1988, pg. 192 e 193) 

Sendo mobilidade perene, e em constante movimento, eis porque o místico, que entra 

em contato intuitivo
621

 com essa força criativa, é impulsionado para a frente e sente-se 

obrigado (embora não coagido) a agir
622

. O conceito de “obrigação” e o seu correlato de 

“dever”, que vimos serem constitutivos das reflexões morais, também adquire um novo 

significado sob o horizonte da moral aberta. A ação, o movimento, o cumprimento do 

dever indeterminado de criar profundamente é o efeito necessário da intuição do 

impulso vital. Já não se contempla unicamente a Verdade ou o Bem absolutos, mas 

enquanto se contempla deve-se somar a este ato perceptivo do espírito uma ação que lhe 

seja conforme, sendo a vontade tão invadida quanto a razão. Só se é capaz de 

contemplar o movimento fundador fundindo-se a ele e participando de seu movimento, 

desde então adotado
623

 em consórcio: o ato da revelação corresponde ao da 

                                                           
620“To understand movement, for example, is to imitate and to go along with it. (…) Yet while the 
Eleatics and the scribes still wonder how movement is possible and get stuck in their aporias, Achilles 
catches up with the tortoise, then passes it. Does not Bergson also suggest we turn to Achilles: Achilles 
must know what he’s doing, no? Consult Achilles, listen to the melody, choose for yourselves! Jacques 
Maritain would say that that is not an answer, and that knowing is thinking, not at all doing. In truth, it is 
not about ‘doing’ but about redoing, in the sense in which Max Scheler says of sympathy that it is 
‘reproduction’.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 193) 
621 “Intuition is knowledge but also fruitful union and lived sympathy. It is a glimpse of the truth but also 
enjoyment and joy. It is not only a gnosis; it is vital diet and a way of being.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 
239) 
622“(…) the life of the saints has fixed, embodied, and perpetuated these victories of the mind. They are 
no longer intermittent victories. A hero represents a jump ahead in creative evolution. It is death in him 
that is dead. There is no longer so much intuition as revelation, apparition, or visitation. Just as 
prodigious precursors multiply as a great event approaches, so heroes undoubtedly announce to us the 
future age of the Mind.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 166-7) 
623“God is not a being with whom one can have just a unilateral and partitive relationship, nor is he an 
object one could touch with a little part of one’s mind, with knowledge, say, or a fortiori with a tiny little 
portion of that portion, like reasoning. God demands that we sacrifice our whole life to him and all the 
fibers of our sensibility, all the forces of our power, all the tension of our willing, all the extent of our 
knowledge. God does not want to be loved with a corner of the soul, with a superficial part of the mind, 
or, for example, for ideological reasons. He, the infinitely demanding one, wants us to love him with all 
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encarnação
624

 e ao da conversão religiosa na qual se adota um Deus novo e se passa a 

participar de seus rituais e das formas de vida que este prescreve. 

 Queremos sugerir que a intuição da continuidade entre todos os seres
625

 confere 

fundamento de verdade à ética, desde então ciência, entendida de um ponto de vista 

bergsonista: não se trata mais de descobrir verdades éticas como leis imutáveis da 

natureza, escondidas abaixo de alguma pedra de éter. Trata-se, pelo contrário, de dar 

vazão à emoção criadora e informados por ela criar no mundo as formas de moralidade 

aberta
626

. O sentimento de abertura que inebria o místico é um sentimento de totalidade, 

de imersão no todo que se percebe agora contínuo, e que é frequentemente referido à 

experiência mística da divindade: “Uma visão desse gênero, na qual a realidade 

aparece como contínua e como indivisível, está no caminho que leva para a intuição 

filosófica” (BERGSON, 2006, pg. 147, grifo nosso). Na seara da intuição mística, ao 

contrário da artística, criar-se-ão produtos que não são feitos para a contemplação 

somente
627

. A criação no campo da moralidade aberta significa a transmutação da 

personalidade própria, que tendia naturalmente ao fechamento egoísta, e o chamamento 

à ação redentora. As ações de beatitude praticadas, se não são novas necessariamente no 

sentido de virem ao mundo pela primeira vez na história, o são ao menos do ponto de 

vista da personalidade individual e do paradigma moral vigente no tempo histórico em 

que se age. O esforço criador aqui, mais do que a novidade, desvenda a continuidade 

entre todos os seres, este outro atributo da duração verdadeira que se alcança em uma 

intuição que escala de volta a tendência natural ao fechamento na própria espécie e na 

própria sociedade. Deve-se afastar a natureza petrificadora
628

 e retrospectiva da 

                                                                                                                                                                            
our being, he wants us to love him with all our heart and not with a quarter heart, a single auricle, or a 
single ventricle.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 237-8) 
624“Transcendence effectively leaves gaping a vertiginous hiatus between the Creature and the Absolute: 
this yawning void is, for a philosopher of plenitude, the fantasy of fantasies. Bergson’s distaste for the 
void that opens up between God and man in creationism could have very easily pushed the doctrine of 
Creative Evolution toward pantheism.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 221); “If all-efferent joy is the 
symptom of a More, and if it expresses the pure positivity of the creative élan, it is natural that 
philosophy be a return to the sources of joy.” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 243) 
625 “A verdade é que essa continuidade não poderia ser pensada por uma inteligência que se entregue a 
seu movimento natural. Ela implica, ao mesmo tempo, a multiplicidade dos elementos e a penetração 
recíproca de todo por todos, duas propriedades que não mais se podem conciliar no terreno em que se 
exerce nossa atividade, e por conseguinte, também nossa inteligência” (BERGSON, 1979, pg. 147). 
626“The dilemma of necessity and indifference belongs to a speculative and in a way contemplationist 
point of view on what is making itself (…) In joy, acting and feeling are paradoxically in direct proportion 
to one another” (JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 240) 
627

 Embora possa haver uma arte mística e que convoque à ação heróica. 
628 “Recuperemos o mundo exterior tal como ele é, não apenas em superfície, no momento atual, mas 
em profundidade, com o passado imediato que o preme e que lhe imprime seu elã; habituemo-nos, 
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inteligência, porém “não se trata de renunciar a essa lógica [da retrospecção] nem de se 

insurgir contra ela. Mas é preciso alargá-la, flexibilizá-la, adaptá-la a uma duração na 

qual a novidade jorra incessantemente e na qual a evolução é criadora” (BERGSON, 

2006, pg. 22). Duração na qual, por que não, as criaturas sejam vistas em continuidade e 

interdependência não só entre si, mas com o meio no qual vivem e sobrevivem 

conjuntamente. Essa transmutação da inteligência fabricadora, que nos torna capazes de 

apreender a totalidade e a continuidade, é apontada pelo artista, esse imitador do 

impulso vital e criador, desde o Ensaio, que passa por sucessivas aparições na obra de 

Bergson. A poesia, sobretudo, é mobilizada, ao lado da música, como formas de 

sugestão capazes de “colocar-nos no estado psicológico de que saíram, estado original, 

que não se pode expressar, mas que os movimentos adotados pelo conjunto do nosso 

corpo nos sugerem” (BERGSON, 1988, pg. 37). Através da repetição interior dos sons 

ouvidos e da cadência do ritmo somos recolocados na mobilidade verdadeira e 

simpatizamos em profundidade com os movimentos da sua duração própria. 

Simpatizamos também com a nossa própria duração se somos nós os artistas criadores, 

e ainda quando passamos por experiências de quase-morte
629

, por exemplo, que abalam 

o equilíbrio corriqueiro da percepção prática. A filosofia teria por função, segundo 

Bergson, promover tal conversão da atenção de forma consciente e perseguida, 

metodicamente e por um esforço de intuição. Ela poderia assim tornar-nos todos um 

pouco artistas, um pouco parecidos também com os verdadeiros moralistas, de quem as 

palavras ouvimos como música, e as ações acompanhamos como dramas teatrais, nos 

inserindo em seu movimento em ambos os casos.  

Interessante notar que experiências de quase-morte, narradas por quem as teve, 

com muita frequência estão na origem imediata de uma conversão da atenção egoísta 

que se desloca em direção ao outro e uma nova vida de caridade se produz, como se um 

abalo sísmico tivesse deslocado o centro da atenção e quebrado o mecanismo que fazia 

a atenção fechar-se sobre si mesmo. A partir de então muda-se radicalmente o modo de 

                                                                                                                                                                            
numa palavra, a ver todas as coisas sub specie durationis: imediatamente o hirto se distende, o 
adormecido desperta, o morto ressuscita em nossa percepção galvanizada.” (BERGSON, 2006, pg. 148) 
629“Ocorre, em casos excepcionais, que a atenção renuncie de repente ao interesse que tomava pela 
vida (...) Em pessoas que vêem surgir à sua frente, de forma imprevista, a ameaça de uma morte súbita, 
no alpinista que carrega no fundo de um precipício, nos afogados e nos enforcados, parece que uma 
conversão brusca da atenção possa se produzir - algo como uma mudança de orientação da consciência 
que, até então voltada para o porvir e absorvida pelas necessidades da ação, subitamente deles se 
desinteressa. Isso basta para que milhares e milhares de detalhes “esquecidos” sejam rememorados, 
para que a história inteira da pessoa se desenrole à sua frente num movente panorama.” (BERGSON, 
2006, pg. 176) 
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vida da pessoa que passa a interessar-se muito pouco ou quase nada com os imperativos 

da vida prática e social sob os quais estivera cativo até então, e as preocupações de antes 

parecem mesquinhas, agora que parecem ter acordado para a integração espiritual do 

universo e os desígnios maiores que carrega. Leiamos com atenção as palavras com que 

Bergson se refere à intuição extravasada para a alteridade, em O pensamento e o 

movente: 

A intuição de que falamos, então, versa antes de tudo sobre a duração interior. 

(...) É a visão direta do espírito pelo espírito. Nada mais de interposto; nada de 

refração através do prisma do qual uma das faces é espaço e a outra é 

linguagem. (...) Intuição, portanto, significa primeiro consciência, mas 

consciência imediata, visão que mal se distingue do objeto visto, conhecimento 

que é contato e mesmo coincidência (...) Será ela apenas a intuição de nós 

mesmos? Entre a nossa consciência e as outras consciências a separação é 

menos marcada do que entre nosso corpo e os outros corpos, pois é o espaço 

que faz as divisões nítidas. A simpatia e a antipatia irrefletidas, que são tão 

frequentemente divinatórias, atestam uma interpenetração possível das 

consciências humanas. Haveria então fenômenos de endosmose psicológica. 

(BERGSON, 2006, pg. 16). 

A verdadeira alteridade (outro conceito importante da filosofia moral), portanto, 

realiza-se como um deslocamento de ponto de vista, um colocar-se no lugar do outro, 

alheio a nós, em um procedimento que é capaz de retirá-lo da categoria de objeto no 

qual estamos predispostos a colocá-lo
630

, uma vez que a inteligência tratará corpos no 

espaço como objetos e deles extrairá vantagem. Ao coincidir com o ponto de vista do 

outro, ao ocupar o seu lugar, portanto, e ver em primeira pessoa o sofrimento que lhe 

infringimos ao submetê-lo à condição de objeto, como se fosse um mero meio que 

usamos para atingir nossos próprios fins, percebemos que ele também tem suas 

finalidades desejadas, que onde supúnhamos um objeto, meio para fins alheios, 

encontramos na realidade um fim em si mesmo. Proceder à mudança de ponto de vista, 

entretanto, não se trata apenas de uma operação abstrata do pensamento imaginativo: 

jamais reconstruiremos a experiência subjetiva alheia com instantâneos justapostos de 

ações e reações superficiais de seu corpo. Elas, entretanto, podem nos induzir, por 

sugestão, a dotar o mesmo movimento que experimenta e, por assim dizer, reproduzi-lo 

em nós mesmos. Só então coincidiremos com o outro e adotaremos de corpo inteiro, 

mais do que apenas por imaginação, a sua dor e sofrimento; os seus interesses e a sua 

vontade de liberdade e não obstrução. Dedicaremos o último item deste capítulo para 

                                                           
630 “Pensar intuitivamente é pensar em duração. A inteligência parte ordinariamente do imóvel e 
reconstrói como pode o movimento com imobilidades justapostas. A intuição parte do movimento, põe-
no, ou antes, percebe-o como a própria realidade e não vê na imobilidade mais que um momento 
abstrato, instantâneo que nosso espírito tomou de uma mobilidade.” (BERGSON, 2006, pg. 32) 
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tratar justamente dessa experiência intuitiva, que explica a moralidade verdadeira e 

resolve o problema da alteridade, de que tratamos no capítulo anterior.  

 

3.1. A intuição como o caminho para a (re)ligação dos seres 

Será possível simpatizarmos com a Duração primordial e generalizada, não mais 

localizada; com o elã de vida que atravessa o todo da criação, e nos tornarmos abertos à 

alteridade radical e absoluta de que nos fala Bergson, que não conhece objeto nem 

condição, visto que é universal e incondicional? Para isso Bergson nos apontava ainda 

em O pensamento e o movente: 

Em suma, a mudança pura, a duração real, é coisa espiritual o impregnada de 

espiritualidade. A intuição é aquilo que atinge o espírito, a duração, a mudança 

pura. Seu domínio próprio sendo o espírito, quer apreender nas coisas, mesmo 

materiais, sua participação na espiritualidade - diríamos na divindade, se não 

soubéssemos tudo o que ainda se mistura de humano à nossa consciência, 

mesmo depurada e espiritualizada. (BERGSON, 2006, pg. 31, grifo nosso). 

Conforme interpretamos, a intuição é o meio de apreensão da duração, que se apresenta 

em todos os seus correlatos da continuidade verdadeira; do totalizante; da unidade; da 

contiguidade espiritual entre todos os seres
631

. O homem pode então tomar consciência 

de si mesmo não enquanto corpo individual, mas enquanto membro não só de uma 

espécie, mas do todo da criação. A moralidade volta a ser compreendida como 

responsabilidade e dever da humanidade para com o conjunto da criação, na qualidade 

de ápice da evolução. As elucubrações recentes em ecologia e direitos animais
632

, ao 

lado das elucubrações mais antigas sobre direitos humanos
633

, dão-se a ver aqui em toda 

a sua amplitude e potência, e mesmo em sua continuidade. O conceito de 

                                                           
631 “Façam um esforço violento para afastar alguns dos esquemas artificiais que interpomos, sem o 
sabermos, entre a realidade e nós mesmos. Trata-se de romper com certos hábitos de pensar e de 
perceber que se nos tornaram naturais (...). Eis um primeiro resultado desse esforço. Representar-nos-
emos toda mudança, todo movimento, como absolutamente indivisível” (BERGSON, 2006, pg. 163-4). 
Acaso o movimento criador, que expele espécies diferentes de sua fonte única como a o rio se divide em 
tantos córregos, ficará de fora da sentença, que se refere a “toda mudança, todo movimento”? 
632 “em última análise é *sempre+ o vegetal que alimenta o animal” (BERGSON, 1979, pg. 100). 
633 Com uma ressalva importante: a harmonia universal da qual os direitos fundamentais do homem são 
a expressão remetem ao impulso vital. Situam-se no passado, e não no futuro; ou antes, amparam-se 
em um passado para embasar e direcionar a construção de um futuro. “(...) sea unidade da vida estiver 
inteiramente no impulso que a impele na rota do tempo, a harmonia não está na frente, mas atrás. A 
unidade vem de um vis a tergo: ela é dada no início como um arranco; não está situada no termo como 
uma atração” (BERGSON, 1979, pg. 97-8). O progresso moral é concebido como um retorno, portanto, às 
fontes da verdadeira moralidade. O quanto não encontramos nos reacionarismos e nos saudosismos do 
passado a expressão pálida dessa verdade original, a saber, que é preciso olhar para trás para encontrar 
a fonte da harmonia e, portanto, da paz e da felicidade? 
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individualidade (dos corpos), muito caro à filosofia moral, como mostramos sobretudo 

no capítulo precedente, é ressignificado e largamente ampliado pela experiência 

mística
634

, no “sentimento de uma coincidência entre o ato pelo qual nosso espírito 

conhece perfeitamente a verdade e a operação pela qual Deus a engendra” (BERGSON, 

2006, pg. 130). Quando simpatizo com o sofrimento alheio já não há distinção entre o 

“meu” sofrimento e o sofrimento “alheio”: as distinções nítidas que o espaço fundara 

diluem-se na medida em que adoto a mesma postura e o mesmo movimento interior do 

objeto que percebo, desvendando a sua profundidade. “E o que eu experimentar não irá 

depender nem do ponto de vista sobre o objeto que eu poderia adotar, uma vez que 

estarei no próprio objeto, nem dos símbolos pelos quais poderia traduzi-lo, uma vez que 

terei renunciado a toda tradução para possuir o original” (BERGSON, 2006, pg. 184-5). 

Tal identificação interior, tal coincidência que se produz, faz com que percebamos, 

como que a “fluir naturalmente, como que da fonte, as ações, os gestos e as palavras” 

(BERGSON, 2006, pg. 185). Seus sentimentos, sofrimento e interesse nos serão 

intuídos de maneira mais direta. Desfaz-se o problema artificial que é frequentemente 

levantado para recusar os Direitos animais a partir de uma suposta impossibilidade de 

termos certeza do sofrimento animal - estratégia que remonta a Descartes (Cf. 

LANDIM, 2001). Mas também se desfaz a teoria moral que nos sugere haver uma certa 

progressão na moralidade, como se começássemos a exercer alteridade para com os 

membros de nossa família e, paulatinamente, fôssemos alargando o mesmo sentimento 

por adição ou gradação para fazer caber os membros da nação primeiro, até o limite da 

humanidade e mesmo da natureza inteira. Ora, proceder desta maneira é acreditar que a 

                                                           
634

“Edmond Fleg has made the observation that love and justice, separate in the modern mind, are 
merged together in the Bible: ‘Love thy neighbor as thyself,’ says Leviticus, as the Apostles will also say. 
Not love thyself in thy friend, nor love thy friend as an extension of thyself - because such is the 
language of Aristotle, namely the philosopher of the ‘other self’ or the alter ego, in that specious form of 
altruism that is simply a roundabout form of selfishness. The substantial and annexationist ego is given 
first, and others revolve around this nuclear ego like satellites, added on like annexes or outbuildings 
rounding out its property - a friend in bronze, a stuffed friend, a piece of furniture or a vase would do 
just as well. The as yourself of Leviticus is not ‘physicalist’ but rather ‘ecstatic’ and properly miraculous. 
It is allos autos (other self) in reverse! ‘Love your friend as you would your own self’means: I have no 
other self but my friend; the self has no other self than its loved other - because it is my neighbor who is 
my own self! Thus the self loves his brother as if he, the lover, did not exist; the self becomes his other 
in person. The ego is thus in a way enucleated of its egoism; completely dislocated, extroverted into its 
friend, the self has no more selfhood; the neighbor of the Bible is no longer the ‘other self ‘ of a 
shameful form of philautia that dares not speak its name, rather it is really the other than 
myself.”(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 234) 
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percepção alarga-se por justaposição, quando em verdade é em um só salto
635

, uno e 

indiviso, em um só movimento intuitivo, que se dá a captação das alteridades e cabe 

antes voltar ao sentimento e não à sua cristalização, para alargar o seu escopo de 

atuação por “um esforço, frequentemente árduo, para se instalar de uma só vez no 

coração mesmo do assunto e para ir buscar tão profundamente quanto possível uma 

impulsão à qual, depois, bastará abandonar-se” (BERGSON, 2006, pg. 233). 

 Acaso o moralista não ama os demais no sentido de que jamais perde de vista, 

jamais se desconcentra, jamais deixa de tensionar todo o seu ser em direção dos 

interesses fundamentais dos outros? O que é o pai que atravessa a rua movimentada com 

seu filho recém nascido seguro pelas mãos senão alguém que ampliou o seu corpo 

próprio por uma espécie de distensão que incorpora o corpo do outro ao seu, a ele 

conectado no mais íntimo e profundo da alma, a ele dirigindo toda a sua atenção, uma 

atenção desempenhada e vivida muito mais do que raciocinada, e que simpatiza
636

 quase 

que inteiramente com aquela região da duração? Movimenta-se com ele como se 

movimentasse a si mesmo segurando a já referida bengala do clássico exemplo de 

Marleau-Ponty. A empatia (ou o coincidir com um objeto ou outra pessoa) envolve um 

desinteressar-se do ponto de vista individual a partir do qual percebemos o mundo e ao 

qual a natureza nos quis preso. Em Bergson recuperamos o sentido etimológico da 

palavra “religião” (possivelmente re-ligare, do latim, significando “religar”). A imagem 

é de um algo divino a que perdemos o contato e é preciso nos religarmos a ele em um 

processo de conhecimento intuitivo. Mas paradoxalmente fazê-lo seria imediata e a uma 

só vez ligarmo-nos com os demais seres, que são seus rebentos. O homem seria o único 

animal capaz de levar adiante a associação e compor com todos os homens que existem, 

mesmo com todos os seres, uma só comunidade, pela retomada (ou religação) do 

impulso vital em sua unidade original. A humanidade continuaria, assim, o trabalho 

                                                           
635 “É sempre num único pulo que um trajeto é percorrido, quando não há parada no trajeto. O pulo 
pode durar alguns segundos, ou dias, meses, anos: pouco importa. A partir do momento em que ele é 
único, é indecomponível” (BERGSON, 2006, pg. 165). 
636 “*Há+ duas maneiras profundamente diferentes de conhecer uma coisa. A primeira implica que se 
deem voltas ao redor dessa coisa, a segunda, que se entre nela. A primeira depende do ponto de vista 
no qual nos colocamos e dos símbolos pelos quais nos exprimimos. A segunda não remete a nenhum 
ponto de vista e não se apoia em nenhum símbolo. Do primeiro conhecimento diremos que se detém no 
relativo; do segundo, ali onde ele é possível, que atinge o absoluto. (...) Quando falo de um movimento 
absoluto, é porque atribuo ao móvel um interior e como que estados de alma, é também porque 
simpatizo com os estados e neles me insiro por um esforço de imaginação.” (BERGSON, 2006, pg. 184) 
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criador da natureza, que havia sido paralisado no ato de materialização das espécies
637

. 

Há palavras precisas com que Jankélévitch em Henri Bergson sintetiza esse 

entendimento: 

Tendências separadas podem ter divergido cada vez mais; remanesceram, 

contudo, complementares. Mantiveram, como Schopenhauer diria, uma certa 

semelhança familiar que trai a sua origem comum. Complementar aqui 

significa ao mesmo tempo distinto e harmônico: tendências divergentes 

remanescem complementares como os órgãos de um corpo ou como os 

diferentes indivíduos de uma colônia animal. Unidade aqui é, portanto, não 

uma promessa, mas uma reminiscência. O que o espetáculo da vida nos aponta 

é a sua sobrevivência, e não o seu anúncio. As espécies, deixadas a si mesmas, 

não tendem a reunirem-se, mas pelo contrário, tendem a alargar ainda mais o 

abismo que as separa. Em cada uma delas, porém, a totalidade primitiva 

subsiste como uma censura viva, como um convite perpétuo para que superem 

o exílio da dispersão. É uma espécie de paraíso perdido. Mas a filosofia de 

Bergson, que é futurista, não promove a nostalgia pelo passado. A Evolução 

criadora não irá espontaneamente restaurar a unidade perdida. A diáspora é o 

contrário de uma maldição: a evolução realmente é progressiva e não cíclica, 

como conclama a ciência. A unidade é reestabelecida por raios que se seguem a 

esforços penosos e individuais para a produção de pensamentos intuitivos. 

(JANKÉLÉVITCH, 2015, pg. 123-4, tradução livre638) 

A religião dinâmica, portanto, é quase uma antirreligião: tratar-se-ia de conhecimento 

imediato, não mais de fabulação. Sendo o seu alvo o mesmo da metafísica, a saber, 

“recuperar nas existências individuais o raio particular que, conferindo a cada uma delas 

seu matiz próprio, a vincula desse modo à luz universal, e seguí-lo até a fonte de onde 

ele emana” (BERGSON, 2006, pg. 266). A religião fechada, pelo contrário, fabuladora, 

perdeu o contato intuitivo com o impulso criador real e mesmo o deturpou em uma 

teologia alheia do espírito de misericórdia que é propriamente o do 

cristianismo, abusando do nome de eternidade que frequentemente não 

significa mais que uma longa duração, condena a males sem fim os pecadores 

mortos sem arrependimento, isto é, quase a humanidade inteira. Como 

                                                           
637 “Se a vida não é redutível a fatos físicos e químicos, ela atua à maneira de uma causa especial, 
acrescida ao que comumente chamamos de matéria: essa matéria é instrumento e é também obstáculo. 
Ela divide o que ela esclarece.” (BERGSON, 1978, pg. 95) 
638 “Separated tendencies may in effect have diverged more and more; they have nonetheless remained 
complementary. They have maintained, as Schopenhauer says, a certain family resemblance that 
betrays their common origin. Complementary here means both distinct and harmonious: divergent 
tendencies remain complementary like the organs of the same body or like the different individuals of 
an animal colony. Unity here is thus not a promise but rather a reminiscence. What the spectacle of life 
points out to us is its survival, not its arrival. Species, left to themselves, do not tend to reunite but, on 
the contrary, to widen the gaps between them even more. In each of them, meanwhile, the primitive 
totality subsists like a living reproach, like a perpetual invitation to overcome the exile of dispersion. It is 
a sort of paradise lost. But Bergson’s philosophy, which is a futuristic philosophy, does not kindle in us a 
nostalgia for the past. Creative evolution will not spontaneously restore the lost unity. Diaspora is the 
opposite of a curse: evolution is indeed progressive, as science claims, and not cyclical. Unity is 
reestablished by strokes that follow a personal and painful effort of intuitive thought.” (JANKÉLÉVITCH, 
2015, pg. 123-4) 
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compreender então o que seria a felicidade de um Deus que ouviria durante a 

eternidade tantas vozes gementes? (BERGSON, 2006, pg. 298) 

Compreende-se, pelo contrário, a “benevolência de Deus” quando se intui o elã vital, 

esse excesso de criação, essa abundância de graça. E esse “sentir”, explica-nos Bergson, 

“significa, não constatar friamente uma coisa que se passa fora de nós, mas ressentir, 

sentir em si, viver tal ou tal maneira de ser” (BERGSON, 2006, pg. 25). Reiteramos, 

contudo, que o corte definitivo que fazemos entre a religião dinâmica e a moral aberta, 

de um lado, e a religião estática e a moral fechada, de outro, não passa de uma 

ferramenta heurística adequada para compreendermos o todo do real, que aparece 

sempre para Bergson como a mistura das duas tendências opostas em uma unidade de 

tensionamento. Assim, tanto a sociedade fechada quanto a religião fechada são o campo 

em que a moral aberta e a religião dinâmica podem proliferar, introduzindo o progresso 

no mundo da cultura. Do contrário seria como a alma temporal sem corpo. A moral e a 

religião reais são a mistura de ambas as tendências, o corpo material povoado do 

impulso vital. O aberto só pode florescer no fechado, e não pode prescindir nem 

suplantá-lo definitivamente, senão, no máximo, momentaneamente. 

 A emoção criadora, portanto, é aquela que nos retira da imobilidade e nos inspira 

de vontade de agir
639

: agir para mudar, e mudar em uma direção bem definida, ainda 

que sem qualquer contorno definitivo. Mais do que isso: nosso autor a caracteriza por 

um certo desprendimento de si mesmo que nos torna aptos a nos dedicarmos pela 

humanidade inteira, em uma disposição que é o contrário do egoísmo. Já não nos 

sentimos ferramentas de nós mesmos, operando para maximizar nossos próprios 

ganhos, mas ferramenta do Universo, realizando a sua obra. O amor pela ciência e pela 

Verdade, aqui, consubstancia-se com o amor pela humanidade, que será a verdadeira 

                                                           
639

 “Cada um destes estados *de consciência, sejam superficiais ou profundos] reduzir-se-iam, julgamos 
nós, a um sistema de contrações musculares coordenados por uma ideia: na atenção, é a ideia mais ou 
menos reflectida de conhecer; na emoção, a ideia irreflectida de agir (...) ‘Um terror intenso’, diz 
Herbert Spencer, ‘exprime-se por gritos, esforços por esconder-se ou fugir, palpitações ou tremuras’. 
Vamos mais longe e defendemos que estes movimentos fazem parte do próprio terror: por eles o terror 
torna-se uma emoção susceptível de passar por diferentes graus de intensidade. Suprimi-os 
completamente, e ao terror mais ou menos intenso sucederá uma ideia de terror, a representação 
totalmente intelectual de um perigo que é necessário evitar” (BERGSON, 1988, pg. 28 e 29). Por essas 
palavras entendemos como as teorias morais intelectualistas se enredavam na dificuldade 
intransponível da incontinência, ao fazer do dever moral uma ideia mais do que uma emoção. O 
pragmatismo de James é erigido contra o ceticismo de Pirro, que nos orienta a não agir enquanto não 
houver razões suficientes: elas nunca bastarão; mas a necessidade vital é suficiente para produzir o 
impulso. “James arguia que, como homens práticos, não podemos, para sobreviver, ficar em dúvida 
quanto a esses pontos. Devemos supor, por exemplo, que o gênero de alimento que nos nutriu no 
passado não nos envenenará no futuro. Às vezes nos enganamos, e morremos.” (RUSSELL, 1955, pg. 49) 
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beneficiária deste esforço que abrirá vias para as gerações futuras. Para quem lograsse a 

intuição, o descreveríamos como Bergson descrevera Ravaisson, que exercera grande 

influência sobre ele: 

Era às puras idéias que Ravaisson se prendia. Vivia para elas, num templo 

invisível no qual as envolvia com uma adoração silenciosa. Percebia-se que era 

desprendido do resto e como que distraído das realidades da vida. Todo seu ser 

transpirava essa discrição extrema que é a suprema distinção. Sóbrio nos 

gestos, pouco pródigo nas palavras, deslizando pela expressão da ideia, não a 

carregando nunca, falando baixo, como se temesse afugentar com um excesso 

de barulho os pensamentos alados que vinham pousar em torno dele, ele 

certamente estimava que, para nos fazer ouvir de longe, não nos é necessário 

forçar muito a voz caso façamos soar apenas sons muito puros. (BERGON, 

2006, pg. 276) 

Nessa discrição encontramos traços característicos da alma aberta. Notemos que 

renunciar à procura da distinção significa a um só tempo renunciar ao narcisismo e, 

portanto, ao egoísmo: quem não deseja distinção não deseja a um só tempo os ganhos 

materiais e pessoais que a distinção aufere. Supremo paradoxo: uma vez que fazê-lo 

requer esforço tão grande e o natural, ao qual basta deixar-se ir, nos levaria justamente 

no sentido oposto, quem logra desvencilhar-se do imperativo social e material, 

renunciando à distinção social, atinge um estado tão raro que se distingue dos demais 

sem buscar a distinção, e queda superior sem fazer questão de superioridade. O místico, 

o verdadeiro moralista, o filósofo, enfim, é como o artista que sabe que realizou algo de 

altamente significativo e duradouro: um distraído e um desprendido, um sóbrio e um 

humilde, mas potente a um só tempo. Para ele, 

Revelar-se-ia então a unidade que conecta todos os seres uns aos outros, a 

unidade de um pensamento que, da matéria bruta à planta, da planta ao animal, 

do animal ao homem, vemos contrair-se sobre sua própria substância até que, 

de concentração em concentração, desemboquemos no pensamento divino, que 

pensa todas as coisas ao pensar a si mesmo. (BERGSON, 2006, pg. 264) 

Revelação, contudo, é ainda uma linguagem tomada de empréstimo à religião. Em 

filosofia política, trata-se de convencer através do diálogo, sendo a persuasão outro 

conceito fundamental da filosofia moral, que estrutura mesmo toda a concepção política 

do liberalismo. Se a democracia é possível
640

, se o consenso é possível, se a educação 

                                                           
640 Referimo-nos ao sentido alargado de democracia, adotado por Bergson, como “um esforço da alma 
humana que vai no sentido inverso ao da natureza” (CAPPELLO, 2017, pg. 140), sendo que as menções 
do filósofo ao conceito “diz*em+ mais respeito a uma investigação sobre a alma humana, no contexto da 
socialização, do que a uma investigação sobre a constituição de um regime de Estado.” (CAPPELLO, 
2017, pg. 139). Trata-se de “um movimento do homem em sociedade que tanto resiste às 
determinações naturais a essa sociedade quanto aspira à criação de uma nova sociedade, um 
movimento, portanto, de resistência e de aspiração” (CAPPELLO, 2017, pg. 140). Se o natural do homem 
é a oposição beligerante entre grupos fechados, mantidos coesos por uma disciplina rígida e um 
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moral é possível, devem ser porque o fenômeno da persuasão ocorre, ali onde a 

revelação não pode ser experimentada diretamente por todos. O místico é antes de tudo 

alguém capaz de persuadir e convencer por contágio e inebriamento, promovendo uma 

espécie de contato indireto, para o resto da humanidade, com a revelação que tivera
641

. 

Há nessa experiência da persuasão algo muito parecido com a experiência pela qual nos 

fixamos e apaixonamos por uma beleza radiante: um charme, uma beleza fulgurante nos 

envolve e inebria, nos arrasta e nos põe em movimento
642

. Não se trata da força lógica 

de um argumento, necessariamente; se trata da precisão da imagem, capaz de nos 

colocar de uma só vez em contato com essa intuição da qual o místico a tirou. O 

pensamento pode se traduzir com o rigor lógico mais cristalino: bastará um pequeno 

deslize de conduta, um só gesto ou palavra que nos pareça de uma só vez mais ou 

menos repulsivo, e destrói-se a possibilidade de coincidência com o interlocutor, uma 

vez que passamos a resistir a ela.  

Organizar pessoas, proceder à atividade política, moral, educativa, será tarefa 

bem sucedida à medida que se possa lograr sucesso na empreitada de gerar coincidência 

e endosmose, produzindo a imitação das personalidades místicas
643

. Talvez de todos os 

conceitos da filosofia moral que são ressignificados no horizonte da moral aberta o mais 

significativo seja o de liberdade e o seu correlato, de responsabilidade.  Um segundo 

nível de significação para estes e para os conceitos de dever e de obrigação se abrem, 

da consideração da força atrativa que exercem sobre nós os místicos. Nós que somos 

menos que deuses, miramos o exemplo dos grandes místicos. São eles, geralmente, a 

única porta que a maioria da humanidade tem, de fato, à disposição para acessar a 

totalidade criadora, “inscrevendo a moral no estofo mesmo da realidade cósmica” 

                                                                                                                                                                            
sentimento de pressão que os hábitos sociais consolidados exercem sobre eles, e a democracia envolve 
abertura para o diálogo, a incorporação de interesses e ideias e a mudança de posições estabelecidas, 
esta disposição ideal de alma é da ordem do aberto. A democracia, para Bergson, é indissociável dos 
direitos do homem e da noção de justiça absoluta (CAPPELLO, 2017, pg. 154-5)  
641 “Agreement on rights is anchored not in the natural operation of a free intellect which establishes a 
universal essence, but rather in a universal intuition of spirit which is the expression of the creative 
impulse.” (CURLE, s/d., pg. 10) 
642 “O que havia de imóvel e de congelado em nossa percepção se reaquece e se põe em movimento. 
Tudo se anima à nossa volta, tudo se revivifica em nós. Um grande elã carrega todos os seres e todas as 
coisas. Por ele nos sentimos levantados, arrastados, carregados.” (BERGSON, 2006, pg. 182) 
643 A esses temas nos dedicamos em outra ocasião. 
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(CASTILLO, 2001, pg. 443, tradução livre
644

) e “ressuscitando uma „antiga aliança‟ 

entre a espécie humana e a criação” (CASTILLO, 2001, pg. 444, tradução livre
645

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
644

 “Il s’agit d’inscrire la morale dans l’étoffe même de la réalité cosmique.” (CASTILLO, 2001, pg. 443) 
645 “(...) de ressusciter une quelconque ‘ancienne alliance’ entre l’espèce humaine et la création.” 
(CASTILLO, 2001, pg. 444) 
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CONCLUSÃO 

 Buscando refazer o percurso bergsonista de descoberta das “potencias do tempo 

real”, nosso ponto de partida foi o ponto de partida do próprio Bergson, que anuncia a 

certa altura de O pensamento e o movente que fora influenciado pela obra de Spencer 

(teórico basilar para o darwinismo social que está implícito no liberalismo inglês), mas 

logo descobriu um motivo grave de crítica ao seu inspirador. Seu evolucionismo 

mobilizava um tempo “que não fazia nada”: uma categoria de pensamento, com 

existência fenomenológica, transcendental, sem concretude ontológica. O tempo, se 

fosse alguma coisa, deveria fazer algo, para Bergson. O tempo que age era tema da 

metafísica antiga, que tinha nos assuntos da mudança e da corrupção um mistério a 

explicar, e o fazia a partir de um distanciamento das emanações ou criações do próprio 

Deus, imóvel e fixo, da sua condição divina de imobilidade. Para o pensamento clássico 

e medieval, o tempo era em geral um ente entre outros. Com o advento da modernidade 

o tempo deixa de agir mesmo como ente, e o que corrompe as coisas e as transforma é 

já um conjunto de fatores mecânicos, físicos e químicos, que agem sobre os corpos a 

partir do exterior: surgem as figuras do tempo como condição metereológica e como 

categoria na nossa estrutura transcendental, sem concretude ontológica. Vimos como, 

em Bergson, o tempo volta a ter realidade, existindo como Ser, não como o ente dos 

antigos, dos medievais e modernos. Incriado, ele é criador. Assim ele aparece, 

plenamente, em A evolução criadora, objeto do nosso capítulo terceiro. Mostramos 

como que, para chegar a ele, há que se partir da crítica ao tempo espacializado no 

contexto do Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, texto no qual Bergson vai 

desprender dois conceitos nitidamente, a saber, tempo e espaço, e que fora tematizado 

em nosso capítulo primeiro. Vimos a duração verdadeira ser descoberta, na pesquisa 

psicológica, porque identificada primeiro com a consciência. A partir da análise do 

conceito da "grandeza intensiva", essa grande contradição em termos frequentemente 

usado pela psicofisiologia de seu tempo, Bergson identifica a confusão de duas 

multiplicidades. Uma delas é característica da consciência e seus fenômenos, a 

qualitativa, onde o tempo “faz bola de neve” consigo próprio. Na análise do segundo 

livro de Bergson, Matéria e memória, empreendida nosso segundo capítulo, damos o 

primeiro passo na famosa “biologia profunda” do autor, lançando o olhar sobre o modo 

com que a consciência opera junto ao corpo humano. Com a descoberta da 

multiplicidade qualitativa, o tempo real ou a duração verdadeira se desnuda como motor 
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da consciência. O tempo já aparece como fazendo algo, ele se move e acumula a si 

mesmo - aparece como a substância de toda a mudança na consciência. Tratamos de 

inspecionar como essa consciência temporal, constituída por diferentes níveis de 

intensidade, relaciona-se com o mundo externo ou com a realidade da matéria. Na 

paradoxal produção das ações livres no mundo, onde o princípio espiritual forçosamente 

cooperaria com o princípio material, a extensão com o inextenso, Bergson resolve o 

problema do dualismo de substância. Ao opor tempo e espaço, qualidade e quantidade, 

enfim, espírito e matéria, como direções inversas de um só movimento, termina por dar 

o primeiro passo para reduzi-los a um único princípio, renovando o espiritualismo. 

Mostramos como Matéria e memória faz a mediação entre o Ensaio e A evolução 

criadora, no todo orgânico da obra do Bergson. Do corpo humano espiritualizado 

Bergson poderá passar à espiritualização de todos os corpos: é o momento do monismo 

de seu terceiro livro se pronunciando.  

 Na análise da evolução da vida empreendida em A evolução criadora, texto 

analisado em nosso capítulo terceiro, Bergson extravasa o conceito de espiritualidade 

temporal como força qualitativa para os corpos e o todo do universo, demonstrando ser 

o elã vital ou impulso de vida um símile da consciência, acumulando o passado no 

presente e abrindo um futuro como uma força genética e criadora que se acumula nas 

fases distintas da evolução dos corpos (memória genética). A essa força nosso autor 

chama de elã vital, impulso de vida comum a todos os seres vivos. Acompanhamos 

como Bergson expõe a unidade de tendências opostas, no ponto zero da evolução, 

quando torpor, instinto e inteligência, as formas de ação da vida sobre a matéria, ligadas 

ao movimento e à utilização do meio, encontravam-se fundidas. Como a explosão da 

granada, elementos virtuais e contraditórios em tensão, acumulados numa unidade 

heterogênea, são expulsos em direções divergentes. Da epopeia da separação das 

tendências em sua articulação com a matéria sobressaiu-se o finalismo criativo como 

direção aberta do impulso vital, e desde então falávamos em uma vontade vital 

presidindo a evolução. Sobressaem-se as tendências que melhor atualizam a vontade de 

movimento e a liberdade, e estas acabam eclipsando as demais sem jamais deixarem de 

ser complementares e sem jamais extinguirem por completo os elementos residuais. A 

vida aparece como força que trabalha para produzir algo como o humano, animal livre e 

consciente capaz de dar livre curso ao movimento criador da vida - e capaz de intuir a 

unidade radical do impulso vital, eis o que se depreendeu. Ser propriamente dito, a 
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temporalidade viva ou o impulso vital se manifesta segundo dois sentidos diversos de 

criação, produzindo aspectos distintos da criação (um deles identificado com a queda, a 

produção da natura naturada que se repete e se conserva, o outro, às criações frescas de 

novidade, o vir a ser que se inaugura no mundo pela primeira vez - inclusive com o 

concurso da humanidade, no mundo da cultura).  

 Esta primeira parte do trabalho fora construída para subsidiar e sustentar a 

interpretação produzida na segunda parte, composta dos capítulos quarto e quinto, em 

que expusemos como Bergson produziu uma interpretação original dos fenômenos 

sociais ancorado em sua filosofia vital. Particularmente o problema moral é tratado em 

seu último livro através da concepção de sua temporalidade viva de manifestação dupla. 

O tempo agente e vivo, da terceira obra, cria tudo, mesmo a matéria e a cultura - embora 

as criações culturais se façam através da humanidade, convertida em instrumento do 

impulso de vida para estender mais além sua tarefa criadora. Nas profundezas do eu, 

portanto, há não só o todo da memória individual, mas o todo da memória do universo: 

o impulso vital, que pode ser acessado intuitivamente. Esses achados preparam a 

discussão da segunda parte do nosso trabalho, e anuncia o que seria a hipótese 

interpretativa mais original que ele contém, identificando a moralidade da abertura 

com uma comunhão, em espírito, com o todo da criação. Essa comunhão é limitada em 

nós pela natureza da espécie, que nos prende à sociedade e ao fechamento moral que a 

caracteriza. As sociedades com sua moral específica e fechada, como as espécies, 

aparecem como sendo formadas pelo sentido decrescente da vida, pela queda ou parada 

do elã vital, que passa a girar em círculos: a explosão e a dissolução da unidade inicial 

em uma pluralidade separada e conflituosa é a queda no mesmo sentido que produz a 

matéria e as demais espécies, pelo resfriamento do movimento vital. A quarta obra de 

Bergson nos apareceu como o momento da sua obra em que se aplica o acúmulo 

consolidado de conhecimento e descobertas da sua filosofia vital anterior sobre os 

problemas das ciências sociais, com enfoque na filosofia moral (e por extensão na 

filosofia política, mas ressoando na filosofia do direito, na filosofia da história e na 

antropologia filosófica).  

 No nosso capítulo quatro, tecemos a crítica da filosofia moral mecanicista, que 

pretendera produzir o vínculo de obrigação ou a ligação própria da moral aberta através 

da justaposição mecânica de estados de consciência, sobretudo razões, sentimentos e 

leis. Tentamos mostrar como o utilitarismo se consubstancia com a parte da moral que 
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Bergson chama “fechada”, resultante do sentido dispersante da vida que deposita 

espécies na trajetória da criação. Identificamos a moral canônica com a moral social, 

essa primeira forma moral criada junto com a sociedade, no movimento decrescente da 

vida (o sentido da criação identificado com aquele que criou a matéria e as espécies, a 

criação já feita e estacionada). No horizonte da filosofia moral utilitária e da metafísica 

que a sustenta uma série de problemas teóricos e práticos ficam insolúveis, como 

mostramos. Do ponto de vista da filosofia vital, procuramos mostrar como eles 

encontram solução. Para cada um dos sentidos da vida corresponderá uma moral 

diferente, com funções diversas de conservação social e de progresso evolutivo. A 

moral social seria de caráter quase-instintivo, sendo o instinto a própria vida, 

garroteada, conforme Bergson: uma redução do todo do passado vivo em benefício de 

uma localização útil à espécie - transpondo a discussão de Matéria e memória sobre a 

percepção e o cone invertido, onde o sistema nervoso afunila o todo da consciência 

como se garrote fosse. Munido deste contato limitado com a vida que nos insere no 

mundo real através dos limites da espécie, a tendência à dissolução e ao egoísmo - 

marcos da teoria moral e social liberais - e a direção natural da inteligência são 

contrabalançadas. Enquanto a inteligência seduz no sentido da separação e da corrupção 

individualista, o instinto social convoca para a viabilidade da espécie através do 

restabelecimento de laços desfeitos. Contudo, como vimos no nosso capítulo terceiro 

quando comparávamos o instinto no animal com a inteligência no homem como formas 

diversas de conhecimento, o instinto tem contra si o fato de ser por natureza estreito, só 

podendo aplicar-se a um único objeto. Simetricamente, pelo instinto social não 

alcançamos a humanidade inteira. Se os laços de obrigação para com os membros da 

própria sociedade impedem que a dissolução individualista vá às últimas consequências, 

o instinto virtual não poderia, como vimos, subir a escarpada descida que resultou na 

criação da espécie humana e religar todos os seres, como a moral aberta exige. Mais 

ainda, acaba por produzir a guerra, porque as sociedades são como espécies distintas e 

corpos fechados inseridos na dinâmica própria da cadeia alimentar, na competição por 

recursos escassos. O homem que aparecia em nosso capítulo terceiro como único animal 

detentor da capacidade de perseguir o objetivo ou a finalidade vital aparece agora, 

enquanto vivendo em sociedades e com sua moral social, como um novo obstáculo a 

esse mesmo desígnio. Fechamento, divisão, dissolução, separação, individuação, 

confronto e egoísmo apareceram todos como sinônimos.  
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 A moral social não é, contudo, o todo de possibilidade para a moral. A 

possibilidade da moral aberta, tratada em nosso derradeiro capítulo, nos conduziria de 

volta ao otimismo - para ser novamente contrabalançado pelo realismo, adiante. Se o 

instinto social restabelece os laços interiores de união a uma parcela da criação, ele pode 

ainda ser alargado, pelo concurso da própria inteligência transfigurada. Para essa 

finalidade voltamo-nos para a intuição. Vimos como, também na filosofia moral de 

Bergson, os três conceitos de instinto, inteligência e intuição são mobilizados. O elã 

vital, a vida, o princípio motor da criação, do movimento vital e da evolução, nós 

podemos coincidir com ele pela intuição, nos tornarmos um só com esse princípio de 

movimento, essa impulsão que faz mover os órgãos, os planetas e as células e funciona 

como a consciência armazenando o passado no presente automaticamente - como ocorre 

no fenômeno da hereditariedade. Coincidir com a vida, a Natura Naturante em Bergson, 

seria o equivalente a retornar ao estado de unidade com todas as almas. Desde então, 

tomado de amor por tudo o que há, procura-se dar o que não se tem, dar mais do que se 

tem, conforme o modus operandi do elã que move aquele que salta em direção ao 

aberto. Nesse caso só se desfrutaria de alegria, embora não necessariamente de prazeres 

- tomados no sentido usual do termo, sinônimo de afecções agradáveis que estão ligadas 

à fruição de um objeto de prazer “externo”.  

Para os empiristas não há esta possibilidade, tampouco a diferenciação 

spinozana de Natura naturante e Natura naturada: coincidir com a vida significa 

coincidir com a natura naturada, e só pode significar violência e inserção na cadeia 

alimentar. Alegria criadora tampouco é compreensível do ponto de vista do utilitarismo, 

com seu inventário de prazeres e os cálculos de interesse. Os moralistas que observam a 

sociedade como observam a natureza e só encontram desarmonia e conflito prendem-se 

a apenas um dos seus aspectos. Mas fica muito mais explicito agora que a natureza não 

nos oferece somente o espetáculo da violência da cadeia alimentar, ao nível da visão 

humana em escala comum: desvenda em outras escalas uma harmonia absoluta, como a 

das células com os órgãos, ou das formigas com seu formigueiro. Essa harmonia, 

produto da endosmose, é produzida na humanidade pelo instinto social e pode ser 

levada para além do próprio grupo através da emoção criadora, que é a forma que a 

coincidência com o elã vital toma no homem, como vimos. Esse contato nos apareceu 

como a fonte da nova moral e do novo direito que ele suscita.  
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No nosso capítulo quinto abordamos a segunda fonte da (segunda) moral, que 

obriga ou vincula a vontade de maneira diferente, através do amor universal. Nela é 

possível conceber o ultrapassamento dos limites do interesse próprio (e coisas como 

interesse vital ou da espécie se tornam concebíveis na realização da alteridade ou do 

amor universal, incondicional e desinteressado). Nessa última transposição dos 

conceitos iniciais de tempo e espaço na obra de Bergson, quando aparecem como 

abertura e fechamento, terminamos a nossa exposição, que fora da temporalidade viva 

ao alargamento da moralidade.  

 Nosso percurso aponta para a fecundidade do vitalismo de Bergson para a 

filosofia do Direito, em especial para as questões da codificação da técnica legislativa. 

As “leis brasis” (em brasa
646

) que são criadas para cobrir as novas demandas que uma 

emoção criadora abre em uma sociedade qualquer
647

 acabam fundindo o edifício todo 

do Direito (o corpo jurídico inteiro) de nova vida. Elas é que são capazes de reinserir 

quem as lê no espírito que presidiu sua criação. Sua forma poderia se chocar com as 

concepções da técnica-jurídica positivista, dado que - como vimos - a linguagem que o 

misticismo demanda e o místico expressa é sempre ambígua. Perguntamo-nos: como 

utilizá-la na prática, uma vez que a própria forma do Direito positivo parece necessitar 

da maior clareza e do maior rigor silogístico e parece condenada à imobilidade, 

recusando a poética das leis brasis? Toda religião se expressa por parábolas, que são 

pequenas histórias, geralmente narrativas de ações concretas, que tem uma moral, um 

sentido a ser apreendido. “Embora a intuição da qual acabamos de falar esteja na origem 

da invenção, apenas o símbolo intervém na aplicação” (BERGSON, 2006, pg. 222). 

Assemelham-se às alegorias que Platão e Sócrates usavam para promover a apreensão 

de uma ideia, através de um exemplo, uma metáfora. Muitas das parábolas são de 

exemplos vivos, exagerados pela depuração do mito, ou precisas, e constituem o acervo 

de conhecimento moral acumulado de uma sociedade, que serve de guia para ela e 

educa as gerações, ordenando as condutas. A modernidade produziu a separação da 

esfera administrativa do Estado, especializando as funções legislativa, de justiça e de 

educação, e enclausurou o lugar do mito e da parábola aos textos sagrados, considerados 

                                                           
646 Remetemos com essa terminologia à imagem bergsonista das cinzas que restam do fogo do 
misticismo, quando o místico morre e deixa atrás de si instituições e seguidores. 
647 E que poderíamos resumir na demanda por alargamento seja dos sujeitos de direito, seja dos objetos 
de direito, ou ainda dos deveres novos necessários para a garantia de direitos antigos, bem como da 
extinção de deveres e direitos antigos que colidem com outros direitos que se passa a enfatizar e 
priorizar. 
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geralmente peças de ficção literária com existência no campo da sociedade civil e do 

direito privado. Não obstante a separação é imperfeita, e em toda câmara parlamentar e 

tribunais de justiça há crucifixos expostos nas paredes, bíblias, leitura de versículos e 

uso das passagens em exposições orais, com muita frequência, para explicitar qualquer 

argumento. A isso se soma o panteão adorado em cada cultura organizacional, a 

exemplo dos círculos das forças armadas, em que há cultos e ritos de heróis nacionais, 

destacando-se os da independência, e a mesma profusão de citações, histórias e 

exemplos de vida são narrados com sentido exortador, inspirador e ordenador de 

condutas. Em muitas das escolas de educação básica é comum que se inicie as aulas 

com a reflexão sobre uma passagem bíblica lida, e nas reuniões de funcionários públicos 

e privados, orações coletivas são frequentes e atravessam a vida pública e privada. 

Gostaríamos de refletir sobre a função dos “preâmbulos” nos textos legais, que são a 

parte do texto legal menos fria e impessoal, mais próxima da literatura. Perguntamo-nos 

se não seria este o lugar ideal para que possamos introduzir narrativas de personagens 

exemplares e as ações concretas que realizaram, conformes ao espírito da lei que se cria, 

comemoradas e indicadas como adequadas para a apreensão correta do espírito da 

normativa, preparando os espíritos submetidos a ela para aceitá-las pela vontade de 

imitar as grandes figuras inspiradoras. Devolver mobilidade ao Direito significa não 

apenas potencializá-lo com meios para acompanhar o traço da mudança na realidade 

social, o que deve ser atribuição do legislador, mas também, no que diz respeito ao 

judiciário, modificar a formação dos aplicadores da norma. Estes, mais do que nunca, 

devem ser capazes de transcender a letra fria da lei e atingir a realidade movente, o 

espírito criador que as origina e que se mantém sob elas lhes lastreando de sentido, dado 

que estão encarregados de distribuir justiça pelo Estado. Os juízes devem ser, como os 

governantes, também filósofos, uma vez que “filosofar consiste em inverter a direção 

habitual do trabalho do pensamento” (BERGSON, 2006, pg. 221); em ir da intuição ao 

conceito, e não o contrário, para compreender de um só salto o sentido da norma; “Que 

sua forma seja um pouco vaga, ninguém o contestará: é a forma de um sopro; mas o 

sopro vem de cima, e nítida é sua direção” (BERGSON, 2006, pg. 297). Ora, se há 

intuição também no Direito, a ética é possível enquanto ciência, sendo o verdadeiro 

moralista o filósofo que atingiu o fundamento de verdade moral capaz de resolver 

questões e dilemas éticos e pensar os meios de realizar a justiça, conhecendo-a. O que 

acontece quando, afastada da intuição, a moral se entende enquanto mero jogo político 

sem lastro e sem sentido, sem direção que deva orientar a construção do edifício legal 
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de uma sociedade? Só poderemos reestabelecer um ponto fixo através do arbítrio. Uma 

vez que o arbítrio é vário, a diafonia em moral significará, em última instância, guerra 

de extermínio entre contrários e ditadura da maioria: só prevalecerá o arbitrário que 

puder silenciar o outro não pelo consenso, só possível pela intuição abandonada, mas 

pela força - ainda que seja das maiorias políticas, que trocam a espada pelos acordos 

largamente econômicos. Poderíamos dizer da lei tal como atualmente dada e da lei por 

fazer o que Bergson dissera a respeito do manuscrito que precedeu o livro escrito por 

Ravaisson em sua fase madura e o esboçara: “a forma do manuscrito é correta, mas 

impessoal, ao passo que o livro já nos fala uma língua original, mistura de imagens de 

cores muito vivas e de abstrações de contornos muito nítidos, a língua de um filósofo 

que soube ao mesmo tempo pintar e esculpir” (BERGSON, 2006, pg. 266). Só dessa 

maneira faremos do Direito, da lei, texto vivo e pedagógico, que não deixe o cidadão 

que o lê exterior, por assim dizer, ao ímpeto de sentido que contém, mas que lhe 

coloque de chofre no mesmo movimento. A miríade de leis que devem existir em um 

Estado pode desorientar e “as mesmas razões poderão ditar a pessoas diferentes, estados 

profundamente diferentes” (BERGSON, 1979, pg. 18). Mas àquele que soube captar o 

sentido da existência do direito, toda a multiplicidade das normas fundamentais 

retornará à unidade de sentido e este saberá identificar aquelas leis que contrariam a 

emoção original. A miríade de leis que compõe o direito, informada por esse elã 

constituinte, aparecerá como um todo orgânico e articulado, simplificando a profusão e 

a complexidade das normas. De modo que o mais importante não é a forma lógica da 

norma, definida de maneira tal que possa entrar em silogismos
648

, mas a capacidade da 

forma legal de introduzir quem a lê e sobretudo quem com ela opera por ofício no 

estado de alma original que preencheria de sentido e de vida a letra morta da lei, 

apontando o reservatório de onde ela foi buscar seu significado.  

Criação é o ato pelo qual se traz ao mundo o que é novo, mas tal ato só se realiza 

sobre o pano de fundo do acumulado do passado, organizado por um novo fio de 

continuidade e integração, não conhecendo justaposição. A criação é efeito do contato 

com o elã vital, a substância temporal. Se a lei nem sempre é capaz de mudar corações, 

ponderava Martin Luther King em um de seus comícios memoráveis, servia ainda à 

contenção pela força, necessária para que haja vida social ordenada. No horizonte da lei 

                                                           
648

 “Eis por que não se pode operar sobre elas de maneira in abstracto, de fora, como em geometria, 
nem resolver por outrem os problemas que a vida suscita. Cabe a cada um resolver por si próprio, de 
dentro” (BERGSON, 1979, pg. 18). 
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brasil e da pregação jurídica levada a cabo pelas instituições do Estado nacional 

podemos entrever uma possibilidade para a modificação dos corações através do direito, 

a linguagem dos estados modernos, munidos de aparelhagem e instituições burocráticas 

pujantes. Ademais, mesmo a contenção pela força, que produz comportamentos 

artificiais e superficiais que podem ser interpretados como falseamento e representação, 

teria uma função importante para a transmutação de personalidades, já que é bem 

possível que da mímese e da emulação fria, que é um remexer nas superfícies estáveis 

da personalidade, possa brotar o sentimento profundo que se emulava mecanicamente, 

da mesma forma com que a invocação do sono por aquele que não está muito cansado 

pode colocar a dormir. O Direito e seu exercício, forçado ou não, tem (ou pode ter, de 

todo modo) um caráter eminentemente pedagógico. Para Rousseau, todo falseamento, 

toda mímese, toda representação deve ser condenada (CAMPOS, 2001). Talvez ambos 

reconhecessem que, idealmente, o melhor seria que toda conduta fosse resultado de um 

pleno exercício da subjetividade desde o início. A divergência parece estar naquilo que 

a aparência externa do comportamento, que não encontra qualquer paralelo nas 

disposições interiores do sujeito, pode ou não servir de meio para que essas disposições 

nasçam. As instituições de Estado que promovem a justiça são, portanto, tão necessárias 

para a moralidade aberta quanto as instituições da religião fechada o são para a religião 

aberta
649

. Somos influenciados nessas considerações pela discussão que Bergson 

empreende sobre o texto da Declaração dos direitos do Homem, produzido após as 

revoluções estadunidense e francesa (Cf. BERGSON, 1978, pg. 234), e que contém 

preâmbulos que são estranhos à técnica jurídica de leis complementares, voltados que 

são à admoestação dos espíritos.  

 Um último parágrafo dedicamos à questão que, de muitas formas, esteve no 

início desta pesquisa, a saber, a questão do vegetarianismo e dos Direitos Animais. O 

tema da garantia de direitos fundamentais, que tem ganhado destaque no debate teórico 

hodierno, nos obriga a definir o que sejam direitos humanos, qual o seu fundamento e se 

o seu fundamento não nos remeterá para além da humanidade. Somos ainda obrigados a 

refletir sobre a distância entre a mera positivação legal desses direitos e a estruturação 

de mecanismos materiais através dos quais a letra morta da lei possa produzir um fato 

                                                           
649 “A religião dinâmica que assim surge contrapõe-se à religião estática, saída da função fabuladora, 
como a sociedade aberta à sociedade fechada. Mas do mesmo modo que a aspiração moral nova só 
adquire corpo tomando à sociedade fechada sua forma natural, que é á obrigação, também a religião 
dinâmica só se propaga por imagens e símbolos que a função fabuladora fornece.” (BERGSON, 1978, pg. 
223) 
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real, evitando a incontinência da sociedade. Buscávamos em Bergson um caminho para 

fundamentar teoricamente estas escolhas práticas de conduta. No horizonte da 

moralidade aberta e da reconexão com o impulso criador, vimos o místico abraçar 

também os demais seres vivos e os envolver com o mesmo amor universal com que 

abraça também toda a humanidade, e o conjunto da criação a um só tempo. A imagem 

que nos vem à mente é a de São Francisco de Assis produzindo sermões para as feras. É 

através do mecanismo da generalização também que a percepção natural do homem 

desumaniza, ou melhor, objetifica os seres - incluídos aqui os de sua própria espécie. Os 

reduz à sua corporeidade e os reificam, quando não são próximos demais para que se 

criem laços de amizade e consideração moral por essa coincidência ou simpatia parcial 

que somos capazes de exercer para com uma localidade restrita da realidade, recortada 

do restante. Objetificar, reduzir um ser vivo à condição de objeto, é considerá-lo a partir 

de sua exterioridade apenas
650

; é concebê-lo um mero meio para ser utilizado na 

consecução de fins privados, os únicos levados em conta. Como não remeter às 

estatísticas que resumem os homens em numerais para administrá-los, ou no limite a 

dissecação e experimentos com animais, as intervenções cirúrgicas e mutilações de todo 

tipo, as inseminações artificiais e toda forma de violência das indústrias pecuária
651

 e 

farmacêutica ao simétrico contrário da máxima de Cristo segundo a qual deveríamos 

“tratar ao próximo como gostaríamos de ser tratados”? A reificação, a atividade 

fabricadora exercida sobre o corpo animal
652

, produz uma espécie de mal-estar que a 

atividade fabricadora exercida sobre a matéria inorganizada e inerte (ou sobre o mundo 

vegetal) não produz. Sabemos que se arrancamos a planta do solo e a cortamos em fatias 

para fazer uma salada estamos a desorganizar um organismo informado pela vida. Qual 

seria a diferença, portanto, em manusear da mesma forma o corpo animal? 

Concebemos, ainda confusamente, que lhes fazemos mal. A noção de sofrimento, mais 

especificamente aquele tipo de sofrimento evitável, parece ser nuclear dessa hesitação 

sui generis que sentimos ao proceder a qualquer incisão ou dissecação no animal. 

                                                           
650É característico do objeto não ter história, por exemplo, o que significa dizer que desprezamos os 
momentos de duração que ele atravessou até ali. Significa dizer que não tem interesses ou vontades 
que devamos levar em conta. 
651 “(...) a inteligência visa primeiramente fabricar. A fabricação se exerce exclusivamente sobre a 
matéria bruta, no sentido de que, mesmo se ela empregue materiais organizados, ela os trata como 
objetos inertes, sem se preocupar com a vida que os informou.” (BERGSON, 1979, pg. 139) 
652 “(...) quando a inteligência empreende o estudo da vida, necessariamente ela trata o estudo do ser 
vivo com inerte, aplicando a esse novo objeto as mesmas formas, transportando para esse novo 
domínio os mesmos hábitos que lhe foram tão proveitosos no antigo. E ela tem razão em proceder 
assim, porque só sob essa condição o vivo se exporá à nossa ação do mesmo modo que a matéria 
inerte.” (BERGSON, 1979, pg. 175) 
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Sabemos como Descartes teve que fornecer o argumento que aplacasse essa mesma 

hesitação na aurora das experiências práticas em anatomia, permitindo que estas 

florescessem: “máquinas não sofrem”. O mal-estar só pode ser causado pelo 

conhecimento intuitivo ou simpático deste sofrimento, que nos faz experiencia-lo como 

se fosse nosso, e não de uma fria e completamente exterior consideração do mesmo, que 

nos tornaria indiferentes a ele - como somos indiferentes a números em uma planilha 

que indicam mortes, se não as representamos em seus contornos e cores reais, vivas. 

Proceder à des-reificação ou à desobjetificação se coloca como tarefa da filosofia 

(talvez encontremos ai o elo que liga a palavra que usamos em português, “humanista”, 

tanto ao estudioso do fenômeno humano quanto aquele que pratica a benevolência). 

Contemplar um objeto vivo de estudo em si mesmo, de maneira desinteressada, por 

prazer, talvez seja já um ato de respeito, admiração e amor. E isso nos sugere o próprio 

Bergson
653

.  

Embora haja pesquisa em ciências humanas e sociais financiadas com interesses 

pragmáticos, é lícito supor que o cientista propriamente humano (ou o humanista) é 

aquele que adora o seu objeto de estudo, a saber, a humanidade, e dispensa esforços em 

conhecer para solucionar problemas, diminuir a quantidade de sofrimento evitável e 

aumentar a quantidade de prazer possível, em justa distribuição, em uma intervenção 

beneficente sobre a realidade. A ética, campo do saber em que se estuda a relação entre 

meios adequados a fins adequados, captura o esquema bergsonista de abordar a vida e 

seus movimentamos em uma experiência simpatizante, em que assumimos como bons 

guias essas categorias temporais das quais vínhamos tratando, para subsumi-las à sua 

Fonte original. 

 A doutrina de Cristo obriga-nos, como que para lembrar de um princípio, que 

embora ainda fosse necessário multiplicar peixes, devia-se renunciar à carne na sexta-

feira santa. Com as máquinas gigantescas e a química que reconfigura os solos, somos 

hoje capazes de multiplicar os pães, no horizonte da agricultura industrial, o que nos faz 

perguntar se todos os dias não deveriam ser, a partir de agora, sextas-feiras santas. Peter 

Singer, talvez o mais conhecido defensor dos direitos animais na atualidade, evoca o 

                                                           
653 “O dever da filosofia seria, pois (...) examinar o vivo sem preconceito de utilização prática, abstraindo 
formas e hábitos propriamente intelectuais. Seu objeto próprio é o especular, isto é, ver; sua atitude 
para com o ser vivo não poderia ser a da ciência, que só tem em mira o agir, e que, só podendo agir por 
intermédio da matéria inerte, encara o restante da realidade sob esse púnico aspecto.” (BERGSON, 
1979, pg. 175) 
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pensamento de conjunto que seja capaz de reconstituir a cadeia de ações contínuas pelas 

quais o produto final da indústria pecuária vem a ser. Tal recuperação do passado e 

reconstituição da cadeia do acontecimento começa a dar profundidade ao fato banal dos 

produtos de origem animal que consumimos naturalmente, dando a ver o sofrimento 

animal evitável que envolve e que nosso automatismo da vida prática nos impedia de 

considerar. Singer, para explicar direitos animais, já colocava em prática o método de 

sensibilização bergsonista, utilizando de artifícios retóricos através dos quais cria novos 

conceitos
654

, e busca fazer o leitor, inadvertidamente, adotar por um segundo o ponto de 

vista do animal que sofre, ao traçar a história dos produtos que consumimos para 

devolver-lhes a vida interior. O “presentismo”, portanto, que se apresenta como película 

fina, sem espessura de memória, sem história, sem significação, e nos mostra as 

mercadorias e demais entes como dados de uma vez por todas, ocos de espírito e de 

processo de vir a ser, é revertido. Mas também o aspecto destrutivo do industrialismo, 

que opera com o vivo como operamos com a matéria bruta, é combatido. Através de um 

chamado para que alarguemos o escopo de nossa atenção
655

, passamos a considerar as 

várias etapas da produção dos objetos de origem animal e de toda a violência inscrita no 

processo de objetificação do que era vivo, consciente, senciente; da destruição do 

organismo que a vida expelira em sua saga de produção do movimento e da liberdade. 

Tornar oco e raso um corpo que se apresentava com profundidade, fazer, enfim, da 

matéria encarnada e espiritualizada mera matéria, e fazer regredir o esforço da natureza 

em animar a matéria; fazer a mobilidade voltar à imobilidade, o ser vivo, móvel e 

cambiante, redundar no nada (ou quase-nada) repetitivo da matéria morta, produzindo 

no processo sofrimento excruciante e evitável, que se espraia ao universo inteiro, se 

endosmose e comunidade de espírito houver. Do fato de faltar quase consciência aos 

vegetais, que padecem de uma existência mais próxima àquela da matéria bruta, 

estaríamos em um primeiro momento dispensados de responsabilidade moral em usá-

los, também para Singer: quase-objetos que são, a sua objetificação tendo em vista o 

uso choca tanto quanto a objetificação do reino mineral. Contudo, o uso indiscriminado 

                                                           
654  O principal é o de “senciência”, além de recuperar os conceitos clássicos do utilitarismo e tentar 
estendê-los aos demais seres animais. Lembremos Bergson, uma vez ainda, sobre a criação de 
conceitos: “*A metafísica+ só é propriamente ela mesma quando ultrapassa o conceito, ou pelo menos 
se liberta dos conceitos rígidos e já prontos para criar conceitos bem diferentes daqueles que 
normalmente manejamos, quero dizer, para criar representações flexíveis, móveis, quase fluidas, 
sempre prontas a se moldarem pelas formas fugidias da intuição.” (BERGSON, 2006, pg. 195) 
655

 “Isso se dá apenas porque me agrada limitar (...) o campo de minha atenção. Essa atenção é algo que 
pode se alongar ou se encurtar, como o intervalo entre as duas pontas de um compasso. (...) O presente 
ocupa tanto espaço quanto esse esforço *de atenção+”. (BERGSON, 2006, pg. 175). 
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e descuidado da flora (e dos minérios) significa também a um só tempo destruição e 

devastação ambiental, ameaçando as condições mesmas de possibilidade de toda a vida 

animal. Sendo a natureza animal, mineral e vegetal um complexo unitário que compõe 

não o receptáculo ou o palco, mas o tecido mesmo da Vida, a malha na qual somos 

chamados a viver, zelar pelo seu equilíbrio torna-se urgente e nos responsabilizamos 

assim pela sorte dos seres vivos de hoje e de amanhã, que aqui desenrolarão seus 

espetáculos de vitória da mobilidade sobre a imobilidade.  

Emendamos um comentário, ainda no contexto da discussão sobre 

vegetarianismo e o retorno à simplicidade e ao ascetismo, que ocupa as Considerações 

finais de As duas fontes. Em 1932 Bergson já identificara a produção e o consumo de 

carne animal com os excessos da vida sofisticada, complicada, luxuriante, 

multiplicadora de necessidades materiais que são em verdade contingentes e mesmo 

supérfluas. Apostava ele que no futuro a escassez de recursos e o peso demográfico 

obrigariam-nos a racionalizar a produção e nos livrar dos hábitos supérfluos como este, 

caso queiramos evitar a guerra. Bergson faz em seu texto uma menção explícita ao 

vegetarianismo, no contexto da discussão sobre o duplo frenesi e a volta à simplicidade 

(Cf. 1978, pg. 249). Coloca-o ao lado do ascetismo e da simplicidade
656

, da sobriedade 

que é exigida pelo misticismo. Não estava ele na posse dos estudos científicos mais 

recentes que tem demonstrado a brutal ineficiência da produção de carne animal, que 

utiliza imensas quantidades de terra e de água e as inutiliza para a agricultura, produz 

toneladas de rejeitos poluentes e ainda desperdiça toneladas de grãos que são utilizados 

irracionalmente para alimentar os animais na engorda anterior ao consumo humano de 

sua carne
657

, despendendo calorias preciosas no processo, trocando o mais pelo menos. 

Não obstante ele o previra. O vegetarianismo enquanto reforma simplificadora da 

alimentação (BERGSON, 1978, pg. 250), como Bergson anunciara premonitoriamente, 

abre o século XXI como uma das questões éticas fundamentais, imbricado com a tensão 

climática e a preocupação ecológica, e a sua difusão em curso pelo mundo inteiro 

                                                           
656 No mesmo excerto Bergson identifica o ardor e a certeza com que os vegetarianos se recusam a 
voltar a ingerir carne animal após passar por uma experiência decisiva que os transforma, apontando, 
conforme cremos, para o caráter quase místico e aberto desta experiência. 
657 Os dados estão compilados no 2º Relatório SVB sobre os Impactos Ambientais da Criação e Consumo 
de Animais, intitulado Comendo o Planeta: Impactos Ambientais da Criação e Consumo de Animais, 
disponível em: https://www.svb.org.br/livros/comendo_o_planeta.pdf (último acesso em 25/08/2021). 
Curioso notar o fato de que é na Inglaterra que se organiza a primeira Sociedade Vegetariana de que se 
tem notícia no Ocidente, sendo o mesmo berço do industrialismo moderno e da consequente 
complexificação das necessidades da vida humana através do luxuoso e do supérfluo. 



325 
 

anuncia uma transmutação do modo com que a humanidade se integrará à natureza, se 

decidir que quer viver - e, vivendo, se deseja realizar a finalidade da Vida. 
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