
Considerações Introdutórias 

 
1 – O ser movente e a duração como estofo criador da subjetividade 

Já se afirmou que a obra de Bergson é perpassada por um tema lírico. Lirismo que se 

manifesta numa verdadeira celebração do movimento, da liberdade, da imprevisibilidade, da criação, 

substantivos que tornam imperativa a capacidade - necessidade - de imaginar.1 Em tal registro a 

filosofia adquire inequivocamente novos contornos. Seu papel não está restrito aos estreitos 

objetivos de  perquirir a fixidez, as causas e os fins. Consiste antes em expressar o devir, a 

indeterminação, o ainda não dado. É intento deste estudo privilegiar, capturar e problematizar esta 

tônica do pensamento bergsoniano. 

A viabilização desse projeto nos conduzirá aos lugares aqui prioritários, quais sejam, a 

subjetividade, a imagem/imaginação, e, conseqüentemente, a literatura. No entanto, ainda que nos 

norteemos por uma proposta, um recorte na filosofia de Bergson,  o tema escolhido requer um 

imiscuir vertical nos meandros da obra deste filósofo e jamais poderia ser investigado plenamente 

sem que os elementos constitutivos desse pensamento em sua totalidade não fossem também 

evocados. Antes da metáfora da construção arquitetônica, na qual  cada setor tem sua especificidade 

e relativa independência, o universo teórico que se nos apresenta  articula-se interiormente e  dirige-

se para um fim sem, todavia, erigir-se  em rígido sistema a ser desmembrado em partes estanques. A 

cada um dos problemas delineados em sua particularidade é inerente o cunho da totalidade, que, por 

sua vez, assume diferentes perspectivas, de acordo com o prisma privilegiado, tal como as mônadas 

leibinizianas.2 Daí decorre que a eleição de um recorte específico, qualquer que seja ele, configura, 

simultaneamente, um convite para enredar-nos na totalidade da obra de Bergson.  

                                                 
1 - Escreve Deleuze: “Compreende-se que um tema lírico percorra toda a obra de Bergson: um verdadeiro 
canto em louvor ao novo, ao imprevisível , à invenção, à liberdade. Não há aí uma renúncia da filosofia, mas 
uma tentativa profunda e original para descobrir o domínio próprio da filosofia, para atingir a própria coisa 
para além da ordem do possível, das causas e dos fins. Finalidade, causalidade, possibilidade estão sempre em 
relação com a coisa uma vez pronta e, supõe que ‘tudo’ esteja dado. Quando Bergson critica essas noções, 
quando nos fala em indeterminação, ele não nos está convidando a abandonar a razão, mas a alcançarmos a 
verdadeira razão da coisa em vias de se fazer, a razão filosófica, que não é determinação, mas diferença.” 
(Deleuze; 1999: 138)  
2 - Comenta Jankélévitch: “A unidade do bergsonismo deve portanto ser verdadeiramente uma verdade post 
rem , e não ante rem, não um princípio , mas um desenlace. Pode-se dizer desta doutrina em geral isto que a 
Evolução Criadora dirá da vida: que ela é orientada para um fim sem, todavia, cumprir um programa. (...) 
Como um organismo vivo implica os caracteres que pertencem a todos os outros, assim a totalidade dos 
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Contemporizando com a tradição do pensamento filosófico, remetendo-nos aos gregos, a 

obra bergsoniana traz em seu cerne uma clássica inquietação: a preocupação com o ser. Busca 

defini-lo, indaga acerca dos meios e métodos para alcançá-lo e conhecê-lo. Malgrado esta 

continuidade com a tradição no que concerne ao objeto a ser investigado, Bergson instaura com sua 

obra uma novidade filosófica. O inaudito aqui, entretanto, não concerne ao tema ou ao problema a 

ser perseguido, mas ao enfoque lançado sobre esta reflexão milenar.  

Assevera Bergson, nos mais diferentes momentos de sua obra: o cunho originário 

perpassa e subsiste por toda a história da filosofia. Certamente, encontraremos entre os intentos da 

filosofia moderna o desejo determinado de ruptura com os pressupostos da filosofia antiga. É 

inegável, todavia, que um certo eleatismo permanece numa espécie de subconsciente da metafísica, 

perseverando na forma de filosofar e na postura especulativa perante o real, segundo a qual  o ser se 

opõe ao devir, ao movimento e  é concebido como atemporal e fixo. Nesta filosofia, de acordo com a 

visão bergsoniana, a persecução da realidade resulta na sua perda, no distanciamento do objeto que 

ela se propõe conhecer,  uma vez que denega a qualidade temporal do real. Em O Pensamento e o 

Movente, o autor se manifesta: “Assim, a metafísica foi levada a procurar a realidade das coisas 

acima do tempo, além do que se move, do que muda, conseqüentemente fora daquilo que nossos 

sentidos e nossa consciência percebem. Desde então, ela não poderia ser mais do que um 

encadeamento mais ou menos artificial de conceitos, uma construção hipotética.” (1974:111) 

Conquanto o olhar do espanto esteja na origem da reflexão filosófica, a filosofia teria se esquivado 

diante do estranhamento suscitado pelo ser em seu estado de mutação incessante e privilegiado 

recursos que congelassem o movimento, optando por categorias estáveis, que atribuíssem a ele a 

conotação da permanência, da fixidez. Em tal registro, a ascensão à verdade do ser só adquire 

tangibilidade com a superação do movimento e de tudo que lhe é subjacente: a mutação, o processo 

evolutivo, os próprios ciclos vitais, todos emblemáticos de um “déficit de ser”.3 O que é associa-se, 

conseqüentemente, ao eterno, ao que transcende o devir, ao que não se subsume a mutações 

                                                                                                                                                     
problemas está presente em cada uma das tarefas que a reflexão separa; portanto o acento se desloca de um 
problema a outro.” (Jankélévitch; 1959:28) 
3 “Pensemos na filosofia grega: além de Zenão, pensemos no platonismo e sobretudo no aristotelismo. O 
recuo diante do devir está, para Bergson, na origem da Filosofia das Formas, que em Platão toma a figura da 
Teoria das Idéias. A noção de eidos cumpre a função de estabilizar o real, apropriando-se de sua essência, que 
é o momento tornado eterno, o instante que retrata a eternidade, escala para avaliar, em termos de degradação 
de ser, as formas que desfilam no devir. A partir daí segue-se o modo de representação do real em que este é 
descrito e julgado a partir de uma eternidade imóvel. As conclusões a que chegaram os sistemas gregos são 
quase necessárias a partir do pressuposto da recusa do devir.” (Leopoldo e Silva; 1994:138)  
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quaisquer, de modo que o movimento configura não mais do que o degringolar e a deturpação do ser 

em sua fixidez e imobilidade.  

Na história da filosofia, de Parmênides a Kant, é a oposição entre o ser e o devir que 

permeia o pensamento, porquanto toda a produção filosófica do Ocidente consistiu numa metafísica 

natural da inteligência humana, a qual, destinada a agir em meio às coisas, “trabalha sobre o 

fantasma da duração”. Acreditando superar a incapacidade da percepção em apreender o absoluto ou 

a verdade, elegeu-se a racionalidade e a linguagem conceitual como percurso insofismável para o 

conhecimento do real. Estratégia que redundou na prevalência de um equívoco, o qual se arrastou da 

antiguidade à modernidade, qual seja, a crença de que a inteligência poderia nos esquivar das ilusões 

e contradições derivadas da apreensão perceptiva, e desvelar um real outro que não aquele 

descortinado pelo saber prático. A consciência reflexa empenha-se sempre em fixar a realidade para 

compreendê-la, identificando movimento com fantasmagoria. Escreve o autor em O Pensamento e o 

Movente: “Nossa ação não se exerce comodamente senão sobre os pontos fixos, é portanto a fixidez 

que nossa inteligência busca (...).” (1959:1287) Daí deriva o mascaramento da realidade do ser, a 

apreensão do movimento destituído de mudanças e a sua interpretação como série de posições 

justapostas. Pressupostos que ancoram um certo consenso que atravessa os séculos de produção 

filosófica, segundo o qual o pensamento deve buscar o que resiste ao movimento, a essência, a 

finalidade. Seja para os modernos, seja para os gregos, “a realidade, como a verdade, escreve 

Bergson em A Evolução Criadora, seria integralmente dada na eternidade. Para ambos repugna a 

idéia de uma realidade que se criaria (...) no âmbito de uma duração absoluta.” (1959:794) Ambos 

compartilham os mesmos problemas; os modernos  movem-se no universo configurado pelos gregos 

e, sobretudo, perpetuam as posturas gregas perante o real, visto que nossa inteligência é ainda presa 

do mesmo desejo: fragmentar o devir em instantes estacionários, imobilizando assim o tempo, o ser. 

Na contramão do pensamento tradicional, outro será o olhar instaurado pelo pensamento 

bergsoniano neste interminável diálogo que é a história da filosofia4. A despeito de incorrer na 

mesma denúncia que a tradição, ou seja,  o estreitamento ao qual a percepção nos lança, ao tornar o 

real inalcançável,  o ser, no universo deste filósofo, coincidirá com o movimento, com a criação 

                                                 
3 Considera o comentador: “Que é a filosofia em particular, sobretudo desde Sócrates, senão um verdadeiro 
diálogo entre os filósofos, diálogo jamais terminado, e que fornece sempre ao ócio engenhoso (...) a 
aproximação das verdades mais penetrantes e mais ricas? M. Bergson rejuvenesceu este diálogo, conduzindo-
o a uma curva onde certos espíritos acreditaram vislumbrar uma nova revolução socrática.” (Thibaudet; 
1923:7)   
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contínua de novidades imprevisíveis que percorre todo o universo. O ser consiste na contínua 

alteração de si mesmo. Todas as instâncias em que há vida são perpassadas por esta produção de 

novidades destituídas de determinação. O devir é ser: “(...) o ser não tem outra maneira de ser que 

não o devir.” (Jankélévitch; 1959:59). Destarte, em Bergson, o objeto da filosofia  é movimento, está 

em estado de fluidez; asserção que contradita toda expectativa de univocidade ou imutabilidade. A 

fixidez não resultará senão dos mecanismos adotados pelo homem - entre eles a percepção e a 

linguagem - para agir no âmbito da funcionalidade e dos imperativos pragmáticos que, como 

veremos adiante, foram apropriados na origem mesma do discurso filosófico, não obstante este, em 

seu limiar, denuncie os equívocos da percepção que orienta o homem comum e reivindique um 

estatuto diferenciado daquele produzido pela pragmática humana. Distinta da tradição e também da 

ciência, a filosofia em Bergson almeja um horizonte mais longínquo, como enunciado nas última 

linhas de A Evolução Criadora: “Fazendo tábua rasa do que não é senão um símbolo (...), ela (a 

filosofia) verá que o mundo material se resolve em um simples fluxo, uma continuidade, um devir. E 

se preparará assim para reencontrar a duração real (...), no domínio da vida e da consciência.” 

(Bergson; 1959:805) O filósofo pretende, assim, levantar o invólucro que a metafísica depositara 

sobre o real e fazer deste  o verdadeiro interesse da reflexão filosófica: “A metafísica tornar-se-á 

então a própria experiência. A duração revelar-se-á criação contínua, ininterrupto jorro de 

novidade.” (Bergson; 1974:111)  

Poderíamos, inicialmente, considerar que tal concepção do ser vem desdobrar uma 

tendência antes já apontada na filosofia pré-socrática. Asserção que nos levaria a filiar Bergson a 

uma corrente ofuscada pela tradição: aquela inaugurada por Heráclito. Tal interpretação, entretanto, 

perde sua legitimidade se nos situamos à luz da indignação explicitada pelo autor, ao ver sua 

filosofia associada ao pensamento heraclitiano. Em sua perspectiva, o ser que dura não se desintegra, 

inversamente, ousa perdurar, resiste à degeneração e à morte num processo de mutação incessante. 

Há nele continuidade, uma substância, uma unidade movente, ainda que a cada momento seja outro: 

“Um ser ao mesmo tempo idêntico e mutante.” (1959:495) escreve Bergson ao descrever a duração. 

Logo, na filosofia de Bergson, o real figura como devir perpétuo cujo movimento contínuo é 

essencialmente criador, ou seja, está em permanente estado de constituição. Sua natureza está em 

fazer-se indefinidamente. A essência última do ser, consiste, enfim, num espírito que se move pela 

criação e se delineia pela mudança sucessiva, na qual o ser não se pulveriza; inversamente, persiste a 

sua continuidade cuja interioridade se aprofunda e se intensifica no tempo. Assim, a continuidade 
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descontínua que é a duração pereniza-se na criação. Na filosofia heraclitiana, tudo se escoa e nada 

permanece, se, como assinala Gouhier (1959:XXII), é correta a leitura de Platão e Aristóteles. Sob o 

olhar bergsoniano, a posição de Heráclito consiste  num correlato do ser definido pela fixidez, ou 

seja, um devir sem ser constituiria uma fantasmagoria tanto quanto um ser sem devir. Na duração 

bergsoniana não cabe o movimento no qual nada subsiste. Parafraseando o filósofo em sua 

Introdução à Metafísica, não há as coisas feitas, mas há as coisas que se fazem, não há os estados 

que se mantêm, mas os estados que mudam.5 As palavras do filósofo falam por si: “Há as mudanças, 

mas não há as coisas que mudam: a mudança não tem necessidade de um suporte. Há os 

movimentos, mas não há necessariamente os objetos invariáveis que se movem: o movimento não 

implica um móvel.” (Bergson; 1959:1253) Assim, algo do ser  permanece e se perpetua: a própria 

mobilidade. Ela é a substância, a mudança sem coisa que muda ou que permanece distinta do próprio 

movimento. Enfim, o ser é o movimento; enquanto puro fluxo, o ser não se desfaz jamais.  

No inaudito olhar bergsoniano, portanto, o ser em seu fluir diverge do imutável e revela-

se como produtor da diferença em relação a si próprio, coincidindo com um processo infindável de 

alteração. Aquilo que é, em sua dimensão absoluta, não é o que difere de algo que permaneça; muito 

mais radicalmente, coincide com a própria alteração. Reconhecimento que justifica o fato de 

encontrarmos amiúde, nos textos do filósofo, palavras mais do que pertinentes à tradição como 

substância e absoluto, todavia, impregnadas de novos significados. A substância já não equivale ao 

que permanece  atrás da mudança, o absoluto já não corresponde ao imutável ou atemporal: “ (...) o 

ser como princípio, é aquilo que faz com que a realidade seja, ou melhor, venha a ser. O ser, o 

princípio ou a razão de ser são iguais ao absoluto como movimento ou ao movimento como 

absoluto.” (Leopoldo e Silva; 1994:246) Ambos - substância e absoluto - correspondem à própria 

mudança, ao movimento que nos remete à categoria fundante deste universo filosófico, qual seja, o 

tempo. E Merleau-Ponty não deixa escapar: “ A duração não é somente mudança, devir, mobilidade, 

é o ser no sentido vivo e ativo da palavra. O tempo não é colocado no lugar do ser, é compreendido 

como ser nascente, e agora é o ser inteiro que é preciso abordar junto com o tempo.”  (1991: 204) 

Daí deriva que no cerne dessa filosofia localizemos uma coincidência entre ser e tempo. Este último, 

freqüentemente ignorado na história do pensamento filosófico enquanto prerrogativa daquilo que é, 

                                                 
5 “Ainda uma vez repitamos: não descartamos de forma alguma, por isto a substância. Afirmamos, pelo 
contrário, a persistência das existências. E cremos ter facilitado a representação delas. Como se pode 
comparar esta doutrina à de Heráclito?” (Bergson; 1974:37) . 
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foi sempre perspectivado como impedimento para o alcance das essências, uma vez que a 

temporalidade associa-se inescrutavelmente à mutabilidade, à imperfeição, a um ser claudicante e 

múltiplo que  solicita ao pensamento a capacidade de imaginar o que ainda não é dado. A duração 

enquanto movimento, devir e temporalidade mutante exige uma relação outra com o real que não 

aquelas habituais, que restringem nossas ações à dimensão espacial e nos distanciam da instância 

temporal da realidade seja ela interna ou externa.6 Assim, o absoluto assume conotações dinâmicas 

porque perpassado pela continuidade, pelo movimento temporal: “No absoluto nós estamos, nós 

circulamos e vivemos.” (Bergson; 1959:664) O absoluto, o ser, está por fazer-se e suas produções 

presentificam-se como contínuo e infindável processo de superação . 

Por conseguinte, o real  trará em sua essência os vestígios do tempo, o estigma  da 

duração.7 O ser, esse processo ininterrupto de mutações, de continuidade perpétua e produção de 

diferença se estende e dura no tempo. Mas como definir a duração? Cumpre enfatizar, tal como 

insistiu o próprio Bergson, que uma definição antecipada, acabada e plena da duração constituiria 

uma contradição em termos. Algo que se define no fazer-se, no vir a ser, no movimento, não pode 

ser elucidado por uma definição tecida em moldes matemáticos, num conceito geral que por sua 

própria natureza colidirá com o que pretende definir. Ou seja, os conceitos, as idéias gerais - temas 

com os quais nos defrontaremos no decorrer deste estudo -, têm sua pertinência quando aplicada a 

                                                 
6 Comenta J. Theau: “Consideramos que as primeiras intuições de Bergson sobre a duração devem ser 
classificadas entre as descobertas de gênio, e representam um progresso considerável para a filosofia, seja no 
que negam ou no que afirmam. Seria preciso certamente uma visão de penetração e de uma ousadia 
extraordinárias para denunciar a falsa simetria metafísica que os hábitos da representação haviam estabelecido 
e confirmado, por séculos de pensamento, entre o tempo e o espaço, e é claro que essa ruptura abriria enfim a 
via, que  tantos filósofos e escritores teriam freqüentado desde então, senão no que respeita ao conhecimento 
sob medida, ao menos em relação a uma exploração metódica do tempo vivido.” (Theau; 1969:170)  
7 De acordo com Bergson, a forma de apreensão que peculiariza a filosofia delineia-se, em sua obra, como 
sucedâneo da tematização do objeto; seqüência que, se negligenciada, poderia comprometer a compreensão de 
seu pensamento. Em seu livro Bergson: Intuição e Discurso Filosófico, Leopoldo e Silva assinala esta 
prioridade seqüencial na obra de Bergson: “A duração é considerada ‘o centro da doutrina’, não só no sentido 
de origem do movimento da reflexão, mas também como lugar de confluência das diversas trajetórias que 
esse movimento realiza (...), 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.” 
(1994:36) Nessa senda, seguindo Jankélévitch, se o bergsonismo se restringisse a uma metafísica da intuição, 
não seria mais do que um sistema entre outros; é propriamente a experiência da duração que dota este 
pensamento de um estilo verdadeiro e interior no qual reside a imagem infinitamente simples que origina a 
meditação bergsoniana, ainda que a reflexão sobre o método esteja amalgamada à teoria. Escreve o autor: “O 
bergsonismo é uma dessas raras filosofias nas quais a reflexão sobre o método se confunde com a pesquisa 
em si mesma, excluindo essa espécie de desdobramento reflexivo que engendra as gnoseologias, as 
propedêuticas e os métodos.” (Jankélévitch; 1959:5)  
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realidades já concluídas, mas são inoperantes e ficam aquém do objeto quando este se desenha na 

mutação, no fazer-se. Ponderações que não impedem, é claro, que possamos problematizar e pensar 

acerca deste peculiar objeto da filosofia. As palavras de Bento Prado vêm alicerçar  essas 

afirmações: “A duração é a lei de um universo sempre em vias de constituição. Ela é este movimento 

de um objeto que vem a ser, sem jamais deixar de estar vindo. E é por isso que a temporalidade da 

aparição da essência é um dado constitutivo da própria essência.” (Prado Jr.; 1989:86) Nessa senda, 

duração corresponderá  à própria mutabilidade  do ser, visto que o movimento contínuo produz 

constantemente o novo, e a mudança engendrada promove incessantemente a diferença em relação a 

si mesma. A duração tende a divergir de si própria infinitamente, como enfatiza Deleuze: “A 

duração é o que difere ou o que muda de natureza, a qualidade, a heterogeneidade, o que difere de si 

mesmo (...) o que difere de si mesmo é imediatamente a unidade da substância e do sujeito.” 

(Deleuze; 1999:103). Sob esse prisma, a mutação perene operada na e pela duração equivale à 

mutação temporal que perfaz a própria substância do ser.  

Essas considerações preliminares nos remetem para uma constatação, freqüentemente 

reiterada por Bergson:  a duração será perspectivada como estofo da realidade seja ela material ou 

espiritual. Dito de outro modo, a consumação mesma da vida, em todas as suas instâncias, tende a 

coincidir com a duração que, enquanto movimento de criação incessante, de diferenciação 

permanente, é vislumbrada por Bergson,  seja na ótica cosmológica ou psicológica: “O verdadeiro 

fato fundamental na ordem do espírito como na ordem da vida, é o fato de durar (...).” ( Jankélévitch; 

1959:7) Primeiramente, contudo, o âmbito escolhido por Bergson para estudar o ser sob esta ótica 

peculiar - a do devir e da duração - será o da interioridade do eu, dos estados psicológicos. A 

justificativa de tal escolha reside justamente na intimidade com que apreendemos a duração 

psicológica, a qual é representativa da apreensão mais imediata que temos da temporalidade. A 

reflexão acerca da temporalidade do Eu está subsumida à intenção de compreender uma duração que 

o transcende, mas que jamais seria vislumbrada sem uma apreensão vertical da duração que permeia 

toda e qualquer subjetividade. Assim, a duração será imanente à realidade dentro e fora do homem.8 

                                                 
8 A obra de Bergson pode nos levar a refletir se há, por um lado,  a duração da matéria e, por outro, a duração 
do espírito, ou se ambas constituem um único e mesmo movimento. Entendemos que esta é uma questão não 
resolvida pelo autor, mas simpatizamos com Trotignon em cuja leitura a duração psicológica difere da 
duração universal: “O objetivo desta intuição é a duração do Eu e o Eu na duração do universo. Estas duas 
durações não são absolutamente idênticas, visto que Eu não posso ser o todo. E, de nosso ponto de vista, é 
este diálogo das durações no seio da busca filosófica que constitui a possibilidade de orientação da 
consciência no todo da vida.” (Trotignon; 1959:81)  
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Particularmente em A Evolução Criadora, está fundamentada a tese segundo a qual a duração 

extrapola a dimensão da consciência, a qual se delineia como uma das etapas internas da duração e 

adquire novas proporções. Descortina-se, nessa obra, a passagem da psicologia à cosmologia.9 

Escreve o filósofo: “(...) a filosofia não é somente o retorno do espírito sobre si mesmo, a 

coincidência da consciência humana com o princípio vivente de onde ele emana, um contato com o 

esforço criador. Ela é o aprofundamento do devir em geral (...).” (Bergson;1959:807)  

Não obstante, uma vez que nosso intuito visa - num primeiro momento - a  apreender a 

reflexão bergsoniana acerca da subjetividade e o papel da imagem na constituição da consciência, é 

em direção a uma reflexão acerca da duração como experiência interna que prosseguiremos nossa 

inserção no universo teórico de Henri Bergson. E também, acrescentemos, porque contemporizamos 

com Trotignon quando este assevera que esta filosofia, malgrado implique uma necessária e 

imprescindível reflexão acerca da natureza e do ser em sua totalidade, é, em definitivo, um saber 

sobre o homem, uma vez que a condição humana, o espírito e a psique do homem que são 

produzidos pela vida, pela duração, estão no âmago da reflexão e da filosofia da vida produzida por 

este filósofo.  

 

2-  O homem como centro do bergsonismo 

Seria uma provocação gratuita enfatizar a filosofia bergsoniana como uma filosofia do 

homem, filiando-a à determinação socrática, após termos iniciado estas linhas sublinhando a 

preocupação com o ser e com a duração como central na obra bergsoniana, temas que se estendem 

muito além da condição humana e que emergem em meio a uma dissidência em relação à tradição? 

                                                 
9 Entretanto, para alguns comentadores, a filosofia da natureza e não a inspeção da consciência é que 
constituiria o marco inicial do pensamento bergsoniano. Bento Prado comenta a posição de H. Gouhier, 
segundo a qual a passagem da psicologia à cosmologia teria sido engendrada já na investigação psicológica 
porque os conceitos que surgem nesta etapa derivam de uma crise dos princípios da cosmologia clássica. Ou 
seja, Bergson teria enveredado pela psicologia em virtude dos problemas suscitados pela cosmologia de modo 
que, ao debruçar-se sobre a realidade interna, visava ainda às suas primeiras interrogações que concernem a 
uma filosofia da vida, e não apenas a uma reflexão sobre a consciência. Assim, a imperiosidade de repensar os 
fundamentos da cosmologia teria exigido a inserção na psicologia de forma que o desvendamento da duração 
interna permitisse o salto para a criação e a temporalidade numa dimensão cósmica: “Assim, Bergson não 
partiu da psicologia: chegou a ela, vindo da filosofia da natureza. Nem sequer demorou-se junto a ela: A tese 
Os Dados Imediatos da Consciência representa uma etapa intermediária entre uma malograda filosofia da 
natureza, a de Spencer, e a verdadeira filosofia da natureza, A Evolução Criadora.” (Gouhier apud Prado Jr.; 
1989:166) 
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Tal interrogação requer algumas ponderações. É conhecida a tese de Pierre Trotignon segundo a qual 

o elemento estruturador da filosofia bergsoniana é, certamente, a duração, mas, juntamente com ela, 

a própria vida: “Sustentamos assim que a idéia de vida é a idéia essencial (da filosofia de Bergson) 

porque ela é o nervo crítico da metafísica e o elemento que fundamenta uma nova concepção da 

filosofia. A idéia de vida é a única idéia que, em lugar de representar alguma coisa, se dá ela mesma 

como título do objeto imanente para a consciência que se apreende no movimento criador da 

duração.” (Trotignon; 1968:9) Não obstante, antes de ser um pensamento subordinado aos cânones 

biologistas, antes de ser uma filosofia da natureza, o pensamento bergsoniano interroga a metafísica 

tradicional e estabelece uma nova concepção de filosofia, ao fixar a vida como o âmago de sua 

investigação. Escreve o autor: “A idéia de vida, em Bergson; não representa um reflexo das questões 

técnicas e epistemológicas da ciência biológica. Com A Evolução Criadora, Bergson não faz obra de 

epistemólogo, ele faz obra de metafísico e de filósofo, reconduzindo a consciência à sua verdade 

interna, revelando nela seu poder de ação e criação, que para ser bem compreendido, deve ser 

reconduzido à sua origem, que é a vida. Só a vida cria, só a vida opera realmente as sínteses 

inventivas, só a vida contém os princípios de um movimento real, (...).” (Trotignon; 1968:8) 10  

Malgrado o movimento criador permeie e norteie a vida e a totalidade vital constitua o 

âmago da filosofia bergsoniana, para Bergson, o filosofar, enquanto ato genuíno, não implica o 

                                                 
10 Além de Bergson, Benedito Nunes menciona Klages, Simmel, e Dilthey como autores que perfilham a 
filosofia da vida. Tendência que, na Alemanha, sustenta o autor, se presentifica em Nietzsche e na idéia 
romântica da fluência das forças anímicas e que faz da vida uma categoria antitética aos conceitos filosóficos 
convencionais: “(...) conceito polêmico, dirigido a determinados inimigos: o Ser imutável e o entendimento 
abstrato, dominador, a que se opõem ‘as forças irracionais do sentimento e da paixão.’ Se a ‘filosofia da vida’ 
é caudalosa e difusa, o termo ‘vida’ é extensivo e ambíguo: sujeito e objeto ao mesmo tempo, tal como 
empregado por Dilthey (...)” (Nunes; 1999:43) Dilthey, particularmente, empenhado em especificar e 
distinguir uma razão histórica de uma razão concernente às ciências da natureza, considera que a primeira 
seria pertinente aos objetos dotados de vida psíquica, permeados por funções vitais e que configura, no dizer 
de Nunes, um “derivativo da teoria das faculdades da alma.” Nesse sentido, Dilthey vai diferenciar o 
conhecimento da natureza e o conhecimento do espírito, postulando que ao primeiro compete a lógica da 
explicação, mas, ao segundo, só é possível a compreensão. Ao debruçar-se sobre os fatos, as ciências naturais 
extraem deles hipóteses, tecem as leis a partir das quais a explicação dos fenômenos é elaborada. Prevalece aí 
uma abordagem externa. Os objetos das ciências do espírito, norteados por uma conexão viva, uma vida 
anímica,  só podem ser apreendidos em sua interioridade. Daí sua incompatibilidade com os métodos 
pertinentes ao estudo dos fatos, uma vez que não podem ser reduzidos a conceitos. Desdobrando-se num 
processo histórico, demandam compreensão. Assim, a categoria temporal desses objetos revela-se 
prevalecente, de modo que presente e passado, ao se correlacionarem, determinam o curso da vida, 
engendrando o futuro. A temporalidade que só pode ser conhecida pela interioridade traduz a natureza 
psicológica desses objetos: “O viver é um transcurso no tempo, em que cada estado, antes de converter-se em 
objeto distinto, já está mudando, pois que o momento seguinte se constrói sobre o anterior e, nesse transcurso, 
cada momento, entretanto não captado, se transforma em passado.” (Dilthey, apud Nunes; 1999:45)  
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interesse pelas coisas em geral, antes solicita o concentrar-se em si mesmo. Nesse registro, um 

paralelo com o conhece-te a ti mesmo socrático, às expensas das diferenças que se instauram entre os 

dois filósofos, não seria  improcedente. Em Bergson, é na volta para a interioridade que coincidimos 

com o nosso ser em seu estado de duração, o qual se desvela na profundidade de nosso eu11 que, no 

caso desta filosofia, ultrapassa em muito as instâncias superficiais e imediatas do psiquismo humano 

e da pura racionalidade. Assim, o pensar filosófico coincide com a superação da consciência e, ao 

mesmo tempo, com o seu retorno aos dados da experiência interna, num universo teórico que mais 

do que uma filosofia da natureza é uma antropologia que se empenha antes de tudo em perscrutar o 

mistério do pensamento nos seres vivos pensantes, ou seja, no homem, o qual, por sua vez, só pode 

fazê-lo deslindando os mistérios da natureza, como insinua Trotignon: “A filosofia, entendida como 

crítica da metafísica e instauração de uma antropologia radical, passa pela reflexão da inteligência 

sobre si nos seres vivos e inteligentes.” (Trotignon; 1968:15) 

Ao compreendermos que o âmago desta filosofia reside na idéia de vida, “o nervo crítico 

desta metafísica”, vislumbramos que o homem é ao mesmo tempo instância a ser superada e meta 

crucial deste pensamento. Expliquemos. Constituindo a essência da vida em geral, a duração está no 

homem e fora dele. Está em sua instância puramente natural - o corpo -, e em sua instância psíquica, 

de modo que a vida na totalidade da condição humana remete à vida em geral. Reconhecer a duração 

como criação nos faculta inferir que o movimento da vida em geral é de caráter psíquico, ou seja, a 

vida é “uma criação que constitui a essência íntima de nossa própria atividade consciente e lhe 

confere a criatividade.” (Trotignon; 1968:15) Daí decorre que a pesquisa filosófica nos conduza de 

um plano real - o homem consciente da duração que descobre a intuição como método do espírito - a 

um plano ideal que é a vida em geral enquanto duração e criação. Sob esse prisma, seguindo o 

raciocínio de Trotignon, a vida, mais do que instância metafísica que se oferece à reflexão, é a 

substância operadora do real que não poderia  preceder a própria realidade ou os seres que nela estão 

contidos. Se, por um lado, o homem é o ponto de partida real e imediato para apreender a vida ideal, 

por outro, enquanto obra deste processo criador, descobre-se também como ser integrado a esta 

                                                 
11 Nesse aspecto, comenta Thibaudet: “Evidentemente, filosofar, para Bergson, não consiste de modo algum 
em se voltar para tudo, mas em se concentrar em si mesmo, em penetrar tenazmente na sua profundidade 
interior. É nesta profundeza, onde apreendemos a natureza autêntica do ser, que nossa vida interior se revela 
(...).” (1929:38) Acerca da similaridade com a perspectiva socrática, o autor ressalta que na filosofia 
bergsoniana, a qual  é por ele denominada a “philosophie du changement”, o voltar-se para si assume uma 
radicalidade sem precedentes, exigindo uma intimidade consigo mesmo muito mais veemente do que aquela 
proposta por Sócrates. 
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dimensão ideal, ou seja, que compartilha a natureza substancial da vida. Delineia-se assim um 

caminho outro para a filosofia: perscrutar  o homem que, enquanto ser pensante, é obra da 

natureza.12  

A tarefa filosófica que desafia o pensamento humano é, portanto, a de investigar e 

elucidar genealogicamente sua própria inteligência, empreendimento que o lança ao encontro de uma 

realidade que lhe é interna e, simultaneamente, o ultrapassa: “Mas justamente só um ser inteligente, 

e que use radicalmente sua inteligência, (o homem) pode compreender a vida, porque só ele é capaz 

de compreender como a inteligência se desvia da vida.” (Trotignon; 1968:591) A crítica que Bergson 

tecerá à metafísica tradicional consiste em apontar na tradição a pretensão de  deslindar a natureza 

do ser pensante, tomando como pressuposto a construção de  edifícios intelectuais  que se estruturam 

a partir de sínteses arbitrárias, as quais se revelam absolutamente incapazes de alcançar seu 

propósito, qual seja, apreender a natureza da inteligência humana. A arbitrariedade de tal metafísica 

deriva de um pensamento que  apreende a si próprio como a gênese de seu movimento e legisla 

soberanamente sobre a ordem que estabelece entre os elementos da realidade que quer conhecer, 

inclusive da realidade ou da natureza de si mesmo, como se o real fosse unicamente constructo 

resultante de seus arbítrios. Instaura-se aqui a soberania do homem ou da inteligência sobre a 

natureza. Postura que provoca um afastamento inelutável da elucidação acerca de  sua própria 

origem.  

Enquanto a metafísica tradicional e sistemática explora abusivamente nossa 

potencialidade lógica ou dialética, tomando-a como gênese de si mesma, a metafísica vislumbrada 

pelo pensamento bergsoniano - que segundo J. Theau inscreve-se na história da filosofia como uma 

verdadeira revolução - se constrói a partir da intuição e da duração real, e ancora-se em outra 

premissa: a razão que interroga sua origem e se volta para sua fonte  descobre que ela a ultrapassa, 

                                                 
12 Escreve o autor: “Nós não podemos pensar que o homem é o objetivo que a natureza perseguiria ab origine, 
sem que seja por ela suprimida a finalidade interna do nosso pensamento e que nos faz conceber nós mesmos 
como nosso próprio fim. (...) nós não somos o fim da natureza, mas  nós somos, entretanto, o fim a que a 
natureza se destina em si mesma através de seres naturais que somos e cuja consciência se eleva ao 
pensamento da finalidade da natureza. A natureza não tem fim, mas sua criatividade levou à existência de 
seres para os quais  a finalidade é uma categoria pela qual eles se apreendem e apreendem a natureza. O 
objetivo da natureza não é o homem, mas o objetivo essencial do homem é de se compreender e de se 
ultrapassar, esta é a maneira pela qual a natureza persegue sua criação. (...) é preciso (...) pensar o 
homem como um ser contingente e neste ser contingente pensar uma tarefa necessária: a reflexão que o 
fará descobrir a identidade essencial de seu pensamento criador e do movimento da vida através da 
natureza.” (Trotignon; 1968:11, grifos nossos)  
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que essa fonte consiste na origem mesma de todo o movimento, seja aquele que se explicita ao seu 

redor e com o qual se defronta, seja aquele que lhe é interno e que, em última instância, a constitui. 

Dito de outro modo, a tarefa filosófica não consiste em organizar dados estáticos que se oferecem 

para uma indefinitude de percepções manifestas por uma inteligência externa a estes dados, mas em 

compreender o movimento que engendra a experiência em sua totalidade e em inventar um método 

que permita o resgate e a coincidência com este movimento total que antecede a própria inteligência. 

Refletir sobre a inteligência humana implica investigá-la como obra deste movimento criador. 

Escreve Trotignon: “A filosofia é o conhecimento de si: o homem se conhece como ser genérico e 

não como simples individualidade viva, na reflexão filosófica.” (1968:22). Assim, compreender a 

duração envolve uma investigação radical dos seres portadores da razão, uma vez que não há como 

compreendê-la sem que a condição humana seja filosoficamente perscrutada. Escreve Merleau-

Ponty: “Se filosofar é descobrir o sentido primeiro do ser, não é possível filosofar abandonando a 

situação humana: é, pelo contrário, preciso assumi-la.” (1991:30) 

Daí procede que, para pensar o ser como totalidade dinâmica e mutante, é preciso que 

primeiramente o homem se disponha a pensar sua própria subjetividade, compreenda sua natureza, 

debruçando-se sobre a fonte geradora de sua capacidade de elucidação, ou seja, a duração como 

experiência psicológica que lhe permitirá vislumbrar a coincidência entre a consciência pessoal e o 

ser que a transcende.13 Nesse processo de clarividência (a exacerbação do conhece-te a ti mesmo,  

                                                

muito além do que Sócrates sonhou) a inteligência descobre em si mesma a condição inerente a 

todos os seres: é produto da vida. Conseqüentemente, mais do que uma instância exterior e arbitrária 

que pensa a experiência, ela mesma é experiência, um tipo de experiência da qual há muito se 

evadiu. O retorno a esta experiência implicará o esforço da transcendência: “O movimento da vida, 

da natureza, tal qual as ciências biológicas podem descrever e explicar, servirá de paradigma à 

empresa filosófica: aceitando pensar a nós mesmos como elementos do todo, reencontraremos a 
 

13 Seria este o ponto fulcral do pensamento de Bergson. Escreve J. Theau: “(...) buscar saber isto que toca às 
relações entre a consciência pessoal e o ser do espírito. Para tanto parecemos admitir à primeira vista com o 
filósofo, e com todos aqueles que compartilham sobre este ponto o mesmo sentimento, que a consciência de 
cada um dá acesso a uma realidade, que, sendo do mesmo gênero que ela, a ultrapassa enormemente, uma 
realidade espiritual e interior por conseqüência, mas além disso também substancial e rica de determinações 
originais (...) a consciência imediata tem um objeto interior, a filosofia pode, e sem dúvida deve, se propor 
primeiramente a exploração deste objeto. Eis então que nós nos engajamos na filosofia pela vida interior.” 
(1969:26) Destarte, a negligência em relação à condição humana operaria uma verdadeira mutilação da 
filosofia, uma vez que seu objeto primeiro e inquestionável reside na consciência e no pensamento, os quais 
não poderiam constituir objeto de investigação plena sem que sua interioridade fosse perscrutada com 
profunda atenção.  
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unidade real da natureza, que não é a unidade de sínteses arbitrárias de uma inteligência que se 

acreditaria coextensiva à totalidade da experiência, mas um desejo de reencontrar a totalidade una 

que perdeu sua unidade desde a origem.”( Trotignon; 1959: 18) O desvio deste senso de totalidade 

deve-se à condição de que o homem é parte do todo, elemento que não pode representá-lo sem 

representar a si próprio, ao mesmo tempo  que se separa e se evade deste todo ao enfrentar 

lucidamente sua contingência radical de ser finito e individualizado.  

Enfim, contemporizando com a leitura de Trotignon, é lícito asseverar que o homem, em 

sua condição de produto da criação e do movimento constitutivo do ser, reconhece em si mesmo a 

obra da vida e é coabitado simultaneamente pela capacidade reflexiva que o constitui enquanto ser 

inteligente e  pela consciência de sua finitude.14 Eis o descompasso que atravessa a inteligência: o 

poder lógico de elucidação que a peculiariza como ser pensante e o sentimento pungente do absurdo. 

A consciência desta condição impõe que a primeira lei a ser por ela conhecida seja uma lei de ordem 

natural, mas que é apreendida como regra psíquica e destino metafísico, qual seja, a lei de sua 

própria finitude. Em suma, a primeira certeza que advém à inteligência é a necessidade de morrer, a 

qual  se inscreve na natureza dos indivíduos. Mais claramente, a inteligência não pode ignorar a 

absurdidade de sua condição: o seu necessário aniquilamento, sua condição de “ser para a morte” 

como dirão os existencialistas. Lucidez propiciada pela condição de ser vivente,  dotado de 

inteligência. E, novamente, o comentador : “Pelo choque de espanto e de terror diante do absurdo 

que se dá a si mesmo, a inteligência, esta consciência de ser  parte do todo, suscita um desejo 

obscuro de totalidade reencontrada, desejo que surge no fundo da inteligência.” ou ainda:  “A 

necessidade de se refletir sobre a origem está inscrita na contingência radical que o ser vivente 

descobre nele, e ela implica que a reflexão em si mesma seja contingente.” (Trotignon; 1959:18). 

Destarte, enquanto ser contingente, o homem se sente chamado para um empreendimento que tem o 

estatuto da necessidade, ou seja, perscrutar a natureza do seu pensamento, interrogar a gênese de sua 

inteligência criadora, bem como o movimento da vida que se manifesta nele e na natureza.  

                                                 
14 Entretanto, para o comentador, o voltar-se para si, em Bergson, não equivale unicamente à busca e 
apreensão da vida interior, conquanto este seja o ponto de partida: “ (...) é por uma tentativa de reencontrar a 
vida interior que começará este esforço (de ir além dos limites espaciais e reencontrar a origem da qual a 
inteligência se desvencilhou). Mas ele não se limitará a uma simples introspecção da alma individual, porque, 
como  observa M. Gouhier, no bergsonismo, a consciência é coextensiva à vida e, por conseqüência, 
independente do eu. (...) O retorno à vida interior em Bergson é a primeira etapa e o primeiro exemplo de um 
retorno à integração qualitativa da consciência no todo da vida.”  (Trotignon; 1968:76)  
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Mas o que significa dizer que o exercício da razão é contingente? Primeiramente, 

significa que o ser vivente e inteligente que reflete em virtude da  dualidade da vida -  corpo e 

espírito - que o habita, descobre que como ser vivente poderia não ser dotado de inteligência. Em 

segundo lugar, significa que a presença da inteligência, seu surgimento destituído de justificação na 

consciência do vivente, como enigma inexplicável, é perturbador sobretudo quando esse ser 

inteligente finda por reconhecer  quão prescindível é a inteligência para que a vida siga o seu curso. 

Se a primeira contingência nos lança no reconhecimento factual, a segunda nos proporciona uma 

desordem, um mal-estar. Ora, esta desordem apontada por Trotignon decorre do fato de que a 

inteligência busca causas, pensa as coisas dentro de uma ordem necessária e determinante; o 

aparecimento de um ser vivo inteligente, todavia, não se insere na esfera da necessidade, mas da 

contingência, deve-se em última instância não a uma determinação inexorável, mas a um 

acontecimento incompreensível.15 Mais claramente: o mundo poderia existir tal qual é  se este ser 

pensante não tivesse surgido. Esse saber propiciado pela inteligência e pela consciência de nossa 

individualidade opera uma clivagem: nos separa do todo, nos induz a nos reconhecermos como 

elementos estranhos a essa totalidade, ao mesmo tempo que a consciência do absurdo de nossa 

finitude desperta um desejo que brota no fundo de nosso ser, qual seja, o de ultrapassar a inteligência 

e reencontrar os vínculos que nos conectam à totalidade perdida. Desejo de fusão e de retorno ao 

absoluto, móvel das pulsões de vida e das pulsões de morte, dirá, num registro outro, a psicanálise. 

Sonho que pode realizar-se com o sentimento e os mistérios propiciados pela fé – vertente que abre a 

perspectiva de leitura mística da obra de Bergson, a qual ele próprio assumiu em sua última obra – 

mas também pode dar margem a um pensamento que não abdica da filosofia e se debruça sobre o 

homem, deixando-se intrigar com as profundezas de sua interioridade.  

Assim, a consciência da finitude e o sentimento de absurdo emergem justamente  na 

elucidação de que aquilo que fundamenta sua existência não emana dele mesmo, mas de fora, 

                                                 
15 Vale notar que Trotignon aponta em Bergson a mesma perplexidade que suscitará o pensamento 
existencialista, particularmente o sartriano, ao fundamentar a condição humana a partir de sua dupla 
especificidade: ser para si e ser em si: “ (...), ela ( a condição humana) será ao mesmo tempo uma totalização 
que se completa na totalidade (como ser vivente ) e uma totalidade que se destotaliza (enquanto ser pensante). 
Nós apreendemos aqui um tema que se tornará o tema maior da teoria sartriana da consciência, mas Sartre, 
colocando o primado absoluto do cogito, instaura uma questão filosófica que deriva da analítica do para si; 
aqui, ao contrário, reencontramos esta idéia da totalidade destotalizada como inerente à inteligência que 
coloca problemas filosóficos.” (Trotignon; 1968:38) É importante assinalar que, no decorrer desta 
investigação, o existencialismo sartriano figurará , em alguns momentos, como nosso tácito interlocutor, e 
explícito em outros.  
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ultrapassando sua capacidade de domínio ou controle. Em concomitância com o reconhecimento de 

que é parte de um todo, a inteligência não tem como esquivar-se do trágico sentimento de cesura. O  

mal estar decorrente  da perda da unidade original, assim como a assunção da falta, suscitam o 

desejo obscuro que emana das profundezas do Eu e dos confins da memória,  qual seja,  o reencontro 

da totalidade perdida. Perda que não pode ser superada. A superação desta falta que se inscreve no 

ser pensante e o reencontro da unidade não é mais possível,  visto que, além de seres viventes e 

pensantes, somos também seres radicalmente individualizados, como afirma  Bergson em Matéria e 

Memória. Torna-se imperativo, então que a inteligência se volte sobre si, perquirindo sua filiação, no 

intuito de apreender sua gênese e estabelecer sua genealogia. Mais do que explicar sua capacidade de 

pensar, de articular raciocínios lógicos, de compreender e agir no mundo como tal, um desejo 

prolixo e não muito explícito instiga  a inteligência a indagar acerca de sua origem, da força que a 

ultrapassa, ou seja, a vida. A transcendência em direção à origem  efetiva-se por uma incursão na 

interioridade destes seres finitos, perplexos diante de sua absurdidade, engendrados pela vida, e que 

são os únicos aptos a pensar sobre ela, a conhecê-la. A verdadeira metafísica é aquela que questiona 

a filiação e a origem da inteligência, postulando que esta origem não deriva dela mesma. A 

metafísica que será objeto de crítica verticalizada em Bergson é aquela que acredita ser suficiente 

construir edifícios intelectuais  legislados unicamente pela razão que se alimenta da ilusão de que ela 

mesma é a origem absoluta e a fonte de seu movimento e de suas obras. A filosofia, ao empreender 

essa busca e ao pensar a inteligência como parte do todo, vislumbra a unidade real da natureza, que 

nada tem a ver com sínteses abstratas intelectualmente forjadas e depara-se com um imperativo do 

qual não pode declinar: a volta para a interioridade do ser pensante. Daí que fazemos nossa a 

asserção do comentador: o bergsonismo é uma ciência do homem, o qual só pode ser compreendido 

em sua essência se nos voltarmos para a totalidade da vida: “A reflexão filosófica não é a 

compreensão imediata e pragmática da consciência de si do indivíduo, mas a compreensão 

ontológica que esclarece o pensamento, que opera o retorno reflexivo sobre a vida que a sustenta. 

Ela é uma hermenêutica da existência.” (Trotignon; 1968:29). 

Enfim, as  considerações até aqui tecidas nos facultam reconhecer que a experiência da 

continuidade do real no âmbito da interioridade humana é também o contato da vida em nós. 

Argumenta Trotignon que a instauração da filosofia com o empreendimento do conhece-te a ti 

mesmo consiste numa incursão na interioridade que nos orientará para o movimento da totalidade na 

qual se insere o eu: “A compreensão e a descrição da minha vida, como existência finita de uma 
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consciência individualizada e original estão assim estreitamente ligadas à compreensão da vida, 

tomada como princípio que estabelece esta minha finitude: a apreensão intuitiva da vida absoluta 

será a superação desta dialética sem fim. A vida interior da minha consciência não é o domínio 

fechado de uma substância espiritual, mas a manifestação do vital  como totalidade real. (...).” 

(Trotignon; 1959:68) Há que se observar, contudo, que essa busca de si mesmo empreitada pela  a 

inteligência,  e que desvela a vida ou a duração como a matéria que a constitui, não revela a  

interioridade como mero simulacro da vida absoluta.  A interioridade, antes de ser cópia, é um sonho 

e um prolongamento da vida, criação: “O pensamento é uma atividade criadora da vida, aquela onde 

ela se cria a si mesma como consciência de si absoluta.” (Trotignon:1968:160)  Para compreender a 

duração nas profundezas do Eu, é preciso, contudo, como afirmará Bergson, coincidir com ela, de 

modo que a subjetividade se delineie como um fragmento de duração, uma forma da vida 

presentificada na singularidade do eu. Singularidade conota aqui diferença, individualidade. Uma 

interrogação se configura: como, na condição de seres individualizados e únicos, podemos coincidir 

com a natureza do todo, com a duração, com a vida em geral? A rigor, um diferencial peculiariza o 

ser vivo e o distingue do universo material em geral. Ele constitui um todo naturalmente fechado, 

composto por partes heterogêneas. Cumpre indagar: cada ser individualizado não teria sua própria 

condição de ser vivente e, por conseguinte, sua essência particular, a qual só poderia ser traduzida 

fora da representação pela existência mesma de sua particularidade, o que inviabilizaria a apreensão 

da duração pela variabilidade de indivíduos num gênero abstrato que fosse comum a todos?  

A leitura de Trotignon vem ao encontro de tais indagações. Considera o comentador que 

essa dificuldade desaparece se ancoramos nossa reflexão no nível da vida em si mesma. Ao 

interrogar como cada uma das individualidades poderia reconhecer a partir da sua existência  a 

peculiaridade da existência pertinente às outras individualidades, subjaz o consenso de que cada 

individualidade se apreende em sua singularidade única entre uma multiplicidade de 

individualidades outras, e que a vida que apreendemos em nossa interioridade só existe na forma de 

uma pluralidade indefinida. Daí decorre que: “(...) cada individualidade deve por sua vez, conservar 

em si mesma, a marca da existência das outras, como virtualidade que ela poderia desenvolver e da 

qual, de uma certa maneira, teria se perdido e que vislumbra ao reconhecer sua pertinência a uma 

totalidade.” (Trotignon; 1968:162) Nesse sentido, é em meio a uma memória obscura concernente a 

uma origem comum que vislumbramos o todo em nós, marca original que é em si mesma 

movimento, virtualidade, possibilidades que podemos ou não presentificar, uma vez que à nossa 
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frente se desdobra um processo indeterminado de diferenciação e transformação. Não obstante, a 

opção pela interioridade humana como caminho para a filosofia não aponta para o encontro da 

absoluta similitude entre a subjetividade profunda do Eu e o todo, uma vez que a pluralidade 

imanente à existência das individualidades impõe não apenas a condição de isolamento, mas a 

interdependência. Dito de outro modo, a singularidade do indivíduo espelha - tal como as mônadas 

leibnizianas - a totalidade, conquanto tal espelhamento seja antes fosco que translúcido e não possa 

equivaler ao todo. O que ocorre é que, nas individualidades, o todo se transmite, se expressa ainda 

que de forma única e irrepetível, na medida em que os indivíduos se inserem no movimento criador: 

“(...) assim o exame de minha própria vida poderia me revelar, se olho atentamente meu ‘interior’, o 

mesmo movimento de (...) proliferação e redução à unidade para produção de uma nova 

individualidade, movimento que caracteriza toda a vida.” (Trotignon; 1968:162). A duração que é, 

enfim, o movimento criador imanente ao ser e à interioridade dos seres pensantes, não se reduz a um  

processo evolutivo linear em que o novo consiste na mera reprodução, na novidade do mesmo - e 

aqui a leitura de Deleuze, segundo a qual a duração se delineia como produção da diferença é mais 

do que esclarecedora - antes configura uma indefinitude de divergências e manifestações 

multifacetadas, de modo que, na interioridade de cada individualidade, a produção do novo se 

verifica com inaudita complexidade.  

Na contramão dos propósitos inteligíveis, o ser, sob o prisma bergsoniano, compõe-se de 

uma infinitude de partes virtuais, de atos multifacetados, de modo que a unidade do todo implica um 

processo ininterrupto de fragmentação. Esse processo em que multiplicidades de estados proliferam 

em todas as instâncias da vida contrapõe-se a uma possível identidade do ser, na qual a pluralidade 

de atos é confundida com pluralidade de coisas. A cada nova divisão, a cada nova fratura, uma nova 

criação, uma nova singularidade, processo infindável que caracteriza toda a vida e que se instaura 

também no homem. Daí que a unidade fixa, a identidade imutável, a essência una do Eu 

individualizado, tal como o concebe o intelecto numa representação abstrata e fixa, constitua um 

equívoco, uma ficção necessária - emprestamos aqui a expressão freudiana16 - uma vez que a ilusão 

                                                 
16 Convém aqui um esclarecimento acerca da concepção freudiana do ego. O Eu consciente, que na 
psicanálise freudiana é denominado ego, habilita o homem para a vida social, para uma realidade que 
transcende sua interioridade. Assim, a instância geradora de uma relação inteligível entre o  homem e a 
realidade seria o ego, responsável pelas conseqüências de suas escolhas, pela sobrevivência e preservação do 
eu. Freud vai postular o ego como instância organizadora por excelência. A sua singularidade reside na 
aptidão para a sistematização, para a regularização dos processos psíquicos. Esta compulsão à síntese, na qual 
está empenhada a consciência, concatena-se com outra especialidade: a totalização: “O Ego é uma 
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acerca da unidade do Eu é bem-vinda no que tange aos nossos papéis funcionais, às nossas ações em 

meio ao mundo coisificado, território no qual a inteligência tem prioridade, garantido-nos a 

sobrevivência. Bergson certamente assumiria a expressão freudiana, uma vez que em sua filosofia a 

subjetividade una se presentifica como pura fantasia da consciência reflexa, incapaz de apreender a 

virulência da mobilidade que a habita, a qual nos permite afirmar que o Eu é plural, multifacetado, e 

que edifica-se como singularidade ou individualidade no movimento e na instabilidade. A plena 

coincidência do homem com o ser se instaura na medida em que este experiencia o processo 

infindável de diferenciação no qual não apenas se distingue de individualidades outras, mas de si 

mesmo. O conhece-te a ti mesmo figura aqui como processo em que o Eu só coincide consigo 

mesmo ao vivenciar plenamente a dimensão criadora e movente de sua subjetividade. Destarte, não é 

numa representação congelada e fixa que a consciência produz acerca da individualidade psicológica 

que apreenderemos a subjetividade individualizada do eu, mas na medida em que o Eu se supera, 

transborda a si mesmo num processo criativo e incessante em que engendra suas obras, as quais se 

delineiam no processo temporal.  

Em suma, seria lícito afirmar, de acordo com Bergson, que a duração psicológica, o Eu 

profundo, coincide com a vida em geral, mas tal coincidência não se subsume à condição de 

reprodução do ser tal e qual - o que seria impossível nesta filosofia - mas justamente na instauração 

de uma nova criação, da diferença. A coincidência entre o Eu individualizado - não a individualidade 

cristalizada pela inteligência, mas as virtualidades que habitam o Eu - e a totalidade, verifica-se não 

na repetição, mas no movimento gerador de uma novidade, de uma inédita singularidade. E 

novamente Trotignon: “Compreender a si mesmo é indissoluvelmente reencontrar a vida como 

positividade do movimento em que me constituo como diferencial da vida absoluta.” (1968:165)  

                                                                                                                                                     
organização . Ele se funda sobre a livre circulação e possibilidade para todas as partes que o compõem de uma 
influência recíproca, sua energia dessexualizada revela ainda sua origem, que está na aspiração à ligação e à 
unificação. E esta compulsão à síntese vai aumentando à medida em que o ego se desenvolve e se torna mais 
forte.” (Freud; 1978:240) Alicerçado na composição imaginária e numa auto-imagem unitária, o ego visa a 
representar a totalidade do sujeito. Neste sentido é que J. F. Costa vai asseverar que o ego é uma ficção 
necessária para o agir e o viver mundano: “Sem ele o sujeito não poderia ser representado como unidade. 
Sentimentos pensamentos, sensações, experiências de todas as ordens perder-se-iam num caos de expressões 
sem história e sem sentido.” (Costa; 1989:24) Mas por que ficção necessária? A circunscrição do ego nesta 
função organizadora, embrionária da unidade e da totalidade do indivíduo, não nos deve arrastar para a ilusão 
de que o lugar do ego equivale ao da fixidez, ao da isenção absoluta no que respeita aos efeitos das pulsões, 
ou que ele tenha existido desde sempre. O ego, segundo Freud, desenvolve-se a partir da “camada cortical do 
id” e delineia-se também como produto de investimentos libidinais. Não permanece, portanto, incólume aos 
assédios do inconsciente, o qual constitui, enfim , seu passado e sua gênese.  
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Conseqüentemente, a assunção do homem como centro, a inspeção da subjetividade e da 

interioridade humana, são cruciais nessa filosofia17, mas não devemos olvidar que este debruçar-se 

sobre a subjetividade consiste num empreendimento cuja envergadura solicita o mergulhar em si 

para irmos além do que tradicionalmente entendemos por nós mesmos - o Eu ou a consciência 

racional - e coincidir com a totalidade original que subsiste em nós, ainda que invariavelmente 

imperceptível, ou seja, a duração ou a própria vida, cuja compreensão o pensamento nos interdita. 

O entendimento da subjetividade que reencontra a vida em sua interioridade é aventura 

que solicita, primeiramente, uma radical inserção nos textos bergsonianos, guiando-nos por uma 

reflexão acerca da duração enquanto dimensão imanente à subjetividade e à consciência, cuja 

natureza nos é imediata, mas que só pode ser apreendida ao minimizarmos nossos vínculos 

funcionais com o mundo. Subjetividade que consiste essencialmente na instância imediata na qual a 

duração se revela, mas da qual nos divorciamos em virtude das demandas mundanas e da 

conseqüente alienação do eu. Esse processo em que o homem se perde, deixando escapar sua própria 

natureza, tem nas peculiaridades da inteligência o seu artífice. A interioridade singular e movente a 

ser encontrada supera em muito a capacidade racional e lógica do psiquismo, a qual consiste na sua 

dimensão mais superficial. A profundidade do eu, que certamente pode elucidar acerca da filiação e 

                                                 
17 - O conhece-te a ti mesmo, ou seja, a imperiosidade de que a jornada filosófica se instaurasse a partir de 
uma incursão pela interioridade humana impregnou o pensamento de inúmeros filósofos entre Sócrates e 
Bergson. Correntes na filosofia moderna, entretanto, empenharam-se em se afirmar como dissidentes no que 
concerne a esta herança. É assim que Jean Theau lembra a fenomenologia sartriana como um verdadeiro 
libelo contra este compromisso com a interioridade, uma verdadeira objeção de princípio. O autor cita Sartre 
quando este, no limiar de sua carreira filosófica, resumia sua leitura da fenomenologia de Husserl: “Eis nos 
livres de Proust. Livres ao mesmo tempo da vida interior. Em vão, como uma criança que abraça os ombros, 
buscaríamos em nós as carícias, os afagos de nossa intimidade, visto que finalmente tudo está fora, tudo, até 
nós mesmos: fora, no mundo, entre os homens. Não é no Eu que descobriríamos não sei que retrato de nós 
mesmos, é sobre a estrada, na vida, em meio à multidão, coisa entre as coisas, homem entre os homens.” 
(Sartre apud Theau; 1969:27) Entretanto, o mesmo comentador observa que o desprezo pela vida interior 
constitui um correlato de sua exaltação. Assim, se é certo que  a idéia de interioridade, como qualquer idéia, 
se presta às hipérboles e às deformações, e se implica, comumente, um culto ao fracasso e à impotência, a 
constatação dessas apropriações não é  suficiente para suprimir seja sua importância, seja sua existência. 
Quanto à filosofia, que é antes um conhecimento do que uma ética, não cabe deliberar sobre a concreção ou 
não do espírito. Jean Theau argumenta: “Que a idéia de homem interior agrade ou não, que se julgue tal idéia 
edificante ou mórbida, a filosofia não tem o poder de torná-la verdadeira ou falsa segundo a moral que tem a 
seu favor. Interroga-se por direito, e este é o papel da filosofia, sobre a existência da alma: mas as escolhas 
pessoais que a recusam e aquelas que a supõem não têm de nenhuma maneira  o poder seja de aniquilá-la, seja 
de suscitá-la. Materialistas e espiritualistas, amigos e inimigos da alma querem igualmente exercer sua 
jurisdição perante uma realidade que não considera seus decretos. O único papel da filosofia, (...), é portanto o 
de estabelecer consonância entre suas afirmações e o que a experiência, atentamente observada, lhe revela.” 
(Theau; 1969:31) 
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origem do ser pensante, nos remete para algo ou para uma instância que antecede a consciência, e 

para a qual não a razão, mas as imagens lograrão nos conduzir. Trata-se, então, de explicitar de que 

modo as imagens - as mesmas imagens que foram sistematicamente marginalizadas no pensamento 

filosófico - poderiam guiar-nos nesta busca da totalidade e deste conhece-te a ti mesmo,  dotado em 

Bergson de um sentido de aventura muito mais alargado do que aquele pretendido por Sócrates, uma 

vez que nos convida ao desconhecido, à transgressão dos limites da razão.  Nessa senda, ao 

equacionarmos a ambigüidade que a imagem adquire na filosofia de Bergson, acompanhando sua 

reflexão sobre o papel da memória na constituição da interioridade, interrogaremos a plausibilidade 

ou não de afirmarmos que o pensamento bergsoniano além de romper com a tradição no que conerne 

à concepção do ser,  também  superou-a com o olhar que lançou à imagem.  

A persecução desta temática nos conduzirá a novos caminhos, tais como a tematização da 

filosofia como conhecimento do espírito, da intuição como método e da necessária expressão do 

conhecimento que a intuição nos desvela. Uma reflexão acerca dos limites e da natureza da 

linguagem revelará que uma linguagem outra, eivada pela franja criadora que ronda a inteligência, 

como aquela que prepondera na arte literária, logrará a expressão das imagens que nos desvelam o 

ser. Insinua-se aí uma intrigante proximidade entre a filosofia, tal como Bergson a concebeu,  e a 

atividade artística, mais particularmente a literatura.  

A impossibilidade de expressão da natureza profunda do eu corresponde à mesma 

impossibilidade com a qual se depara a consciência reflexa, para apreender o ser ou a duração em 

sua dimensão mais universal. A reflexão sobre o papel da imagem na memória e na criação artística, 

mais particularmente, literária, nos permitirá vislumbrar os caminhos não muito lineares ou 

convencionais a serem percorridos pelo pensamento filosófico, para expressar a natureza mesma do 

ser. Caminhos que são, enfim, os mesmos que permitirão a expressão dos estados profundos da alma 

e a superação das agruras existenciais da inteligência. Enfim, na vertente aberta pelas imagens e pela 

literatura,  descortina-se  o caminho  da expressão, e, sobretudo, do reencontro com a subjetividade 

genuína – o tempo, a vida e a duração dentro de nós – para os quais adormecemos, mas que nos 

habitam e cujas chamas jamais se extinguem.  
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    I . A perda de si: o Eu e seu duplo 

 

1 - A subjetividade mensurada, reificada 

 No convite à interioridade que a obra  de Bergson nos faz,  vislumbramos a duração 

como o tempo e a natureza da consciência, confundindo-se com o ser que se perpetua, que continua 

e que se transforma incessantemente. Ao tematizar essa temporalidade da consciência,  a 

investigação bergsoniana se detém na psicologia, toma-a como objeto de crítica visceral, mas não se 

reduz a ela, uma vez que a ultrapassa e se prolonga em metafísica. Não obstante,  a compreensão da 

duração como a realidade do Eu implicará a construção de uma teoria da subjetividade em Bergson.  

A opção pela interioridade humana como instância primeira e fundamentante da filosofia 

bergsoniana se desenha a partir de um pressuposto, qual seja: a  ordem do humano, do ser da 

subjetividade, transcende toda e qualquer dimensão mecânica e fisicalista, à qual, todavia, se 

vinculam os estados mais superficiais da mente voltados para a ação racional e pragmática. A 

psicologia, ao submeter a especificidade e a completude do Eu a mecanismos orgânicos, não ousou 

consumar tal superação, frustrando a razão de ser de seu projeto, qual seja, captar a peculiaridade do 

psiquismo humano. Ainda que a crítica à psicologia não constitua a finalidade última do livro 

primeiro que nos insere no universo bergsoniano, ela será tecida por Bergson ao apontar nesta 

ciência da psique o intento de apreender os estados psicológicos enquanto dimensões mensuráveis. 

Em outros termos, o Eu adquire na psicologia associacionista o estatuto de coisa restrita ao âmbito 

de sua fisicalidade18, do orgânico. Acepção radicalmente refutada pelo autor. Em sua análise, os 

                                                 
18 Posteriormente, crítica similar será elaborada por Georges Canguilhem em conferência por ele proferida em 
1980, sob o tema O Cérebro e o Pensamento. De acordo com a argumentação deste autor, a psicologia, ao 
ancorar-se na biologia e na fisiologia, postula o pensamento como um tipo de secreção, totalmente subsumido 
às leis físicas do organismo. Concepção que destitui a psicologia de qualquer rigor associando-a a uma 
criação bárbara, anticivilizacional, uma “medicina sem controle”, na medida em que a mesma ousa fundar 
uma ciência do espírito a partir do correlato entre estados cerebrais e estados mentais. Ou seja, o pensamento 
é reduzido à atividade química, mecânica e dissociado de uma subjetividade autônoma: “(...) malgrado a 
existência e os efeitos fortuitos de alguns mediadores químicos, malgrado as perspectivas descortinadas por 
algumas descobertas da neuroendocrinologia, ainda não parece haver chegado o momento de anunciarmos 
(...) que o cérebro secretará pensamento como o fígado secreta a bile.” (Canguilhem, apud Roudinesco; 
2000:56) Como não ver nas críticas de Canguilhem um paralelo com aquelas tecidas por Bergson à 
psicologia, quando ele argumenta que a psicologia estabelece analogias entre a qualidade ( subjetividade) e a 
quantidade (coisa) e entre o inextenso (afeto) e o extenso (cérebro)? Em sua conferência intitulada A alma e o 
Corpo, Bergson reitera a independência do pensamento em relação ao orgânico: “A relação do cérebro com o 
pensamento é, pois, complexa e sutil. (...) Sua função (do cérebro) é mimetizar a vida do espírito, mimetizar 
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estados psicológicos não são coisas que habitam a mente, mas se emancipam da estrutura cerebral e 

constituem assim a própria condição humana. Uma investigação que pretenda  perscrutar o homem, 

circunscrevendo-o ao âmbito de estruturas nervosas, cerebrais e físicas, deixa escapar justamente 

aquilo que deseja compreender, ou seja, a especificidade do humano. Nesse registro, o homem se 

evade da condição de objeto da psicologia19,  que, notadamente no decorrer do século XIX, ao se 

desvincular da filosofia, se inscreveu como ciência subsidiária da fisiologia.  

Não seria demasiado asseverar que o humano que se perde e se desvia desta ciência 

psicológica será resgatado pela obra de Bergson, a qual envereda pela profundidade da vida interior 

com muito mais contundência do que o associacionismo, o qual naufraga em seu propósito, ao não 

desnudar sob o aspecto aparentemente quantitativo da vida psicológica o aspecto qualitativo. 

Destarte, a crítica ao reducionismo psicológico deflagra o itinerário do filósofo que nos desnudará 

uma leitura outra da consciência, qual seja, a consciência em sua multiplicidade qualitativa ou como 

experiência interna da duração. Ademais, a incursão nos textos bergsonianos estabelecerá os 

pressupostos que nos conduzirão, posteriormente, a uma teoria das imagens como registro em que 

podemos coincidir com a consciência em sua profundidade enquanto ser temporal, criador e 

mutante, que se evade de toda e qualquer fixidez. Percurso que, para ser traçado a contento, solicita 

                                                                                                                                                     
também as situações exteriores às quais o espírito deve se adaptar. A atividade cerebral está para a atividade 
mental assim como os movimentos da batuta do regente de orquestra estão para a sinfonia. A sinfonia 
ultrapassa inteiramente os movimentos que a escandem; a vida do espírito ultrapassa da mesma forma a vida 
cerebral. Mas o cérebro, justamente porque extrai da vida do espírito tudo que ela tem de suscetível de se 
tornar movimento e tudo o que ela tem de materializável, justamente porque ele constitui assim o ponto de 
inserção do espírito na matéria, assegura a todo instante a adaptação do espírito às circunstâncias, mantém 
incessantemente o espírito em contato com realidades. Ele não é, pois, falando propriamente, órgão de 
pensamento, ou de sentimento, ou de consciência; mas ele faz com que consciência, sentimento e pensamento 
permaneçam tensos em relação à vida real e, consequentemente, capazes de ação eficaz. Digamos, se 
quiserem, que o cérebro é o órgão de atenção à vida. (...). É esta a função do cérebro frente ao espírito em 
geral. Destacando do espírito o que é exteriorizável em movimentos, inserindo o espírito neste quadro motor, 
ele o leva, o mais freqüentemente, a limitar sua visão, mas também a tornar sua ação eficaz. Isto significa 
dizer que o espírito ultrapassa o cérebro por todos os lados, e que a atividade cerebral somente corresponde a 
uma ínfima parte da atividade mental.” (Bergson; 1974:98) Voltaremos a essa discussão acerca do caráter 
funcional dos mecanismos cerebrais. 
19 Observa Leopoldo e Silva : “Poderíamos argumentar talvez que a Psicologia não se define propriamente 
como o estudo do homem - haja visto que a psicologia experimental utiliza de preferência organizações 
psíquicas menos complexas em suas experimentações, a fim de obter justamente o modo básico de 
funcionamento do psiquismo, a partir do qual poderíamos chegar à compreensão da vida psicológica do 
homem, pela variação dos graus de complexidade. Mas no próprio momento em que adota essa perspectiva, a 
Psicologia perde a qualidade específica do psiquismo humano.” (1994:120)  
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que estejamos insertos nas problematizações fundamentais tecidas em obras como Ensaio sobre os 

Dados Imediatos da Consciência e Matéria e Memória. 

O propósito do Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência explicita-se já em seu 

prefácio: consiste em debruçar-se sobre um tema comum tanto à metafísica como à psicologia, ou 

seja, a liberdade. Equívocos suscitados na abordagem deste tema seriam decorrentes de uma 

incompreensão acerca da natureza da duração psicológica. Para enunciar e desfazer os enganos 

engendrados pela tradição, Bergson considera necessário elucidar uma certa ausência de clareza no 

que concerne à idéia de intensidade, à distinção entre qualidade e quantidade, extenso e inextenso, 

comumente mesclados em virtude do hábito de utilizarmo-nos de categorias espaciais para lidar com 

as realidades temporais. Será o enfrentamento destes amálgamas inadequados que nos desvelará as 

limitações da psicologia ante a natureza temporal da subjetividade. Na obra citada, adentrando o 

universo do saber psicológico acerca da mente humana, servindo-se de seu instrumental técnico, ao 

mesmo tempo que postula as limitações desta ciência, Bergson visa a elucidar como a tematização 

da liberdade – e, também, da dimensão criadora do Eu – é subvertida  pela tradicional concepção 

psicológica da subjetividade. Eis a razão do desvio para a psicologia, para tratar de problemas 

pertinentes à alçada metafísica. Será a crítica ao instrumental psicológico que estabelecerá os 

pressupostos para que o objeto da filosofia – a duração, e, mais especificamente, a duração como 

experiência interna - seja enfrentado com lucidez.  

Consoante a crítica bergsoniana, o equívoco que impregna a produção psicológica 

consiste no intento de apreender o psiquismo humano por meio de critérios mensuráveis. Para 

viabilizar tal intento, esta ciência equaliza os estados profundos da consciência com os estados 

superficiais. A esta estratégia  subjaz o intuito de apreender a condição humana a partir dos distintos 

graus de complexidades dos estados mentais que seriam apreendidos por um viés quantitativo. 

Empresa fadada ao fracasso, de acordo com Bergson, uma vez que logra uma apreensão 

determinística e funcional da psique humana, circunscrevendo-a inteiramente a uma esfera 

mecânica. Vejamos de que modo o autor fundamenta sua crítica.  

À escrita elegante e contida das primeiras linhas do Ensaio, subjaz a perplexidade de 

alguém que se defronta com algo deveras intrigante. De modo generalizado, que se estende desde os 

psicofísicos (particular e especialmente: os psicólogos) até o senso comum, verifica-se uma 

insistente naturalidade em quantificar o imensurável. Ou seja, estados internos de caráter qualitativo 
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são comumente avaliados em termos quantitativos. Emoções de toda ordem que concernem ao 

âmbito do inextenso e à realidade subjetiva podem, de acordo com o trato comum ou científico, 

aumentar e diminuir de intensidade, de modo que os estados internos tornam-se suscetíveis de 

mensuração. Há aqui um descompasso entre a natureza do objeto referido (os estados mentais) e o 

instrumento (a linguagem) para expressá-los. Obscuridade que desconcerta o autor em seu desejo de 

perscrutar a interioridade, e que o leva a estabelecer como alvo de sua crítica a psicologia, cujas 

produções mantêm a insistência em coincidir intensidades e grandezas.20  

Seguindo o traçado do texto bergsoniano, expressões como mais e menos, maior e menor 

são pertinentes para designar espaços desiguais, em que um espaço maior contém um menor. Ao 

lidarmos com estados emocionais ou estados internos esta relação de continência perde a 

plausibilidade: “Mas como é que uma sensação mais intensa conterá uma sensação de menor 

intensidade?” (Bergson; 1988: 11) Se para o senso comum vale a idéia de grandeza intensiva, que se 

justifica pela asserção de que uma emoção intensa requer a experiência anterior da mesma emoção 

em intensidades menores, à filosofia, antes de aderir a tal raciocínio, cabe interrogar o que legitima 

destinar aos afetos a mesma lógica com que lidamos com os números. Um número é menor ou maior 

que outro. Mas uma emoção? Estados de consciência? É certo que estes não podem sobrepor-se um 

sobre o outro visto que não são coisas, e menos ainda números. Elementos de natureza tão díspares - 

números e estados psíquicos - poderiam ser compatibilizados com os mesmos critérios de 

diferenciação? A mensuração é lícita para ambos? Eis o que incita a velha inquietude filosófica que 

se permite a perplexidade frente ao aparentemente óbvio : “(...) por que é que uma intensidade é 

assimilável a uma grandeza? (...) Que pode haver de comum, do ponto de vista da grandeza, entre o 

extensivo e o intensivo, entre o extenso e o inextenso?” (Bergson; 1988: 12) Eis a indagação crucial 

que nos conduzirá a uma jornada psicológica, espécie de metapsicologia, ainda que a inserção nesta 

ciência almeje transcendê-la em direção à metafísica, ao mesmo tempo que nos desvela seus 

equívocos crassos. No entanto, é preciso ressaltar que a inserção da noção de qualidade no âmbito da 

psicologia, como Bergson realiza no Ensaio, não figura como mera adjacência neste livro, constitui 

mesmo um ponto crucial, renovando a crítica que vinha sendo dirigida ao associacionismo, que se 

                                                 
20 Leopoldo e Silva chama a atenção para as primeiras palavras do Ensaio: “Admite-se ordinariamente (...)”. 
Segundo o comentador, o conteúdo latente deste “se” seria a psicologia. Assim, quando Bergson alude aos 
procedimentos generalizados pelos quais se fala simultaneamente de intensidade e grandeza, certamente está 
aludindo ao senso comum e, sobretudo, à psicologia que se afirma como discurso científico, mas faz do vício 
comum seu pressuposto filosófico.  
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empenhava em “compor o espírito ativo com elementos passivos”21 e independentes que, na crítica 

do filósofo, não são mais do que vãs abstrações e nada dizem acerca da realidade do Eu.  

Assim, se o inextenso não comporta a medida porque o maior não contém o menor, há 

certamente contradição em falarmos em quantidade inextensiva. Não obstante, tanto a psicologia 

como o senso comum não hesitam em equalizar intensidade e extensão, uma vez que atribuem a 

ambas o estatuto de grandeza. Bergson nos sinaliza já de início a razão deste deslize em que o 

intenso se traduz no extenso: a confusão que leva à nomenclatura e critérios comuns para instâncias 

heterogêneas, deve-se a uma intuição prolixa do espírito que nos induz a comparar duas intensidades 

a partir de imagens suscitadas pela comparação de duas extensões. Assevera o filósofo: “Na idéia de 

intensidade, e até na palavra que a traduz, encontraremos a imagem de uma contracção presente e, 

por conseguinte, uma dilatação futura, a imagem de uma extensão virtual e, se assim pudéssemos 

falar, de um espaço comprimido.” (Bergson; 1988:13) Em suma, seria a identificação entre 

intensidade e extensão virtual presentificada na imagem aludida, que tornaria lícita a assimilação do 

inextenso pelo quantitativo, atitude que legitima a psicologia no trato de fenômenos inextensos com 

critérios tipicamente mensuráveis. Bergson alude aqui a uma incapacidade ou a uma deficiência da 

linguagem no que tange à expressão dos estados internos, como se, perante o desconcerto do espírito 

para traduzir os estados psíquicos, a lógica pragmática imediatamente se apoderasse de nós, 

fornecendo-nos uma imagem estanque e, num impulso, nos servíssemos de grandezas para definir 

intensidades de sensações e sentimentos, de modo que o mal-estar oriundo da incompreensão de 

nossa interioridade fosse superado com a imagem da extensão e com a facilidade por ela sugerida no 

que tange à tradução da intensidade do estado psicológico. 

Esta primeira explicação não minimiza as dificuldades que se delineiam ao tentarmos 

compreender como se dá exatamente este processo em que o intenso se traduz no extenso. O autor 

tecerá diferentes hipóteses explicativas comumente manifestas. Salientemos duas delas. Uma 

primeira e insuficiente tentativa de compreensão é aquela que sugere a grandeza das causas objetivas 

e mensuráveis como determinante da intensidade nos estados psíquicos ou nas sensações. O texto 

                                                 
21 - Relata Thibaudet: “M. Évellin, autor de Infinito e Quantidade, havia sugerido a Bergson intitular sua 
primeira obra Quantidade e Qualidade. Se o título Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência lhe 
pareceu mais significativo, a elaboração da noção de qualidade em matéria psicológica não é menos que um 
dos objetos principais neste livro. (...) uma filosofia da qualidade nasce das dificuldades que pareceram 
apresentar a Bergson o emprego abusivo e perigoso das noções quantitativas nos psicólogos associacionistas.” 
(Thibaudet; 1923:54)  
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nos instrui: o critério da mensuração é utilizado generalizadamente para sensações provindas de 

causas externas como, por exemplo, uma sensação mais ou menos intensa de luz que se deve ao 

número maior de fontes luminosas com mesma distância e idênticas. Caso em que o efeito – a maior 

sensação de claridade – se deve a uma causa de ordem numérica. Predomina a mesma explicação 

para os fatos psicológicos profundos. No primeiro caso, a intensidade da sensação advém de uma 

causa percepcionada exteriormente, mas no que concerne aos estados interiores cuja causa está em 

nós mesmos, tal explicação revela-se insuficiente. Malgrado o papel claudicante aí desempenhado 

por este raciocínio, a linguagem ordinária nos leva a radicalizar este procedimento justamente 

quando vivenciamos uma experiência de ordem estritamente subjetiva. Tentativa similar – mais sutil, 

porém não menos equivocada - é aquela que, amparada em teorias mecânicas, associa a mutação dos 

estados internos a algo que também lhe é exterior, ou seja, as alterações produzidas pelos 

mecanismos cerebrais, átomos e moléculas cuja natureza dos movimentos teria como correlato e 

medida equivalente a intensidade dos estados psíquicos. Solução ingênua, considera Bergson, pois 

mesmo se aceitamos que uma sensação intensa exija maior empenho do organismo, não são os 

procedimentos mecânicos que nos comunicam a sensação, mas a consciência.  

Esses argumentos exemplares – as causas exteriores e o funcionamento mecânico do 

cérebro - ilustram o intento de encontrar em dimensões reificadas, ou seja, nas coisas e na realidade 

objetiva, a origem dos estados psicológicos, ao mesmo tempo que sugerem a já a razão pela qual o 

intenso é expresso no quantitativo. A segunda ilustração, ou tentativa de explicação, desnuda mais 

claramente uma certa tendência ou vício da psicologia em estabelecer o advento da subjetividade 

como decorrência de processos físicos. Assim, ao atrelar a intensidade do estado psicológico à 

grandeza das causas objetivas - orgânicas -, essa explicação supõe que o Eu, a subjetividade, é 

também produto de instâncias coisificadas, ilusão que apazigua o espírito, porquanto a interioridade 

torna-se passível de mensuração, classificação e domínio, assemelhando-se a objetos exteriores. A 

inteligência, o raciocínio imediato - seja no senso comum, seja na ciência - quer lidar com o Eu 

como lida com os objetos que lhe são exteriores. Paralelo que delineia uma relação direta entre a 

subjetividade e os movimentos moleculares no sistema nervoso, nas substâncias cerebrais, nos 

órgãos, enfim, com o funcionamento mecânico do organismo. Pressuposto fundamental para  uma 

ciência que se estruturará a partir da correlação entre os estados mentais/ psíquicos e os estados 

cerebrais. Convém observar que a concepção de imagem e imaginação na metafísica clássica, como 

será problematizado na discussão subseqüente, ancora-se, também, neste determinismo fisicalista, 
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cuja validade é reconhecida por Bergson quando circunscrito à consciência em sua superficialidade. 

Virulentas críticas serão tecidas, entretanto, pelo autor, quando se pretende apreender o espírito, em 

sua completude, pelo prisma do registro mecanicista, o que obstruiria qualquer viabilização da 

liberdade humana22 e, também, acrescentemos, da imaginação criadora que subverte a lógica e a 

ordem inerente a qualquer articulação mecânica seja orgânica ou artificial. 23 

Para Bergson, a alma não é composta por elementos de caráter homogêneo e 

quantitativamente variável. Ela é heterogênea e, em sua heterogeneidade, o psiquismo é perpassado 

pelas intensidades dos estados psicológicos em sua inteireza. Na complexidade da vida psíquica há 

mutação constante de múltiplos estados imbricados uns nos outros. Destarte, os estados psíquicos 

não são instâncias demarcadas e claramente definidas, visto que não situados em instâncias 

espaciais, não são coisas; tampouco possuem a lógica dos objetos. Inversamente, configuram 

movimentos que se interpenetram e perpassam as profundezas do eu, atravessando as dimensões 

psíquicas em sua completude. Os estados psíquicos não são mecanismos, partes estanques a serem 

destrinçadas qual peças de um maquinário, antes constituem o próprio espírito. Quando se 

manifestam em sua intensidade, não o fazem de modo isolado, ao contrário, inebriam completamente 

a alma. Diante disso, uma emoção intensa capaz de concentrar todo o nosso investimento manifesta-
                                                 

22 Assim, o associacionismo seria aceito pelo autor, quando aludimos ao funcionamento da inteligência humana 
voltada para a ação, cuja tendência natural é a do equívoco, o qual é necessário para a ação humana na esfera 
mundana. Acerca da posição bergsoniana em relação ao associacionismo, Bento Prado comenta: “O 
associacionismo não traduz apenas uma ilusão que nasce de uma deformação da vida psicológica, quando 
recortada artificialmente segundo o estilo da inteligência reflexiva, que lhe aplica o esquematismo da 
justaposição. A hipótese associacionista só é falsa quando generalizada para a totalidade da vida psíquica. 
Quando não incorre nesta hybris e se limita apenas ao Eu superficial, à consciência perceptiva e social, ela 
reflete uma verdade ontológica.” ( Prado Jr.; 1989: 31)  
23 Elizabete Roudinesco, em sua alusão a Canguilhem, observa: “ (...) Canguilhem sublinha o ridículo que 
havia em afirmar, como faziam os teóricos da chamada inteligência artificial, que havia uma analogia entre o 
cérebro e o computador, e que ela autorizava a fazer da produção do pensamento o equivalente de um fluxo 
saído da robótica: ‘A já surrada metáfora do cérebro computador é justificada na medida em que se entendam 
por pensamento as operações de lógica, o cálculo, o raciocínio (...) Mas, quer se trate de máquinas analógicas 
ou de lógica, uma coisa é o cálculo ou o tratamento de dados de acordo com instruções, e outra é a invenção de 
um teorema. Calcular a trajetória de um foguete depende do computador. Formular a lei da atração universal é 
uma realização que não depende dele. Não há invenção sem a consciência de um vazio lógico, sem tensão 
rumo a um possível, sem o risco de se enganar. (...).’ Se não podemos assimilar o cérebro a uma máquina e se 
não podemos explicar o pensamento sem fazer referência a uma subjetividade consciente, é também 
impossível, no dizer de Canguilhem, reduzir o seu funcionamento a uma atividade química. É uma evidência 
dizer que sem a atividade cerebral não haveria pensamento, mas é uma inverdade afirmar que o cérebro produz 
pensamento unicamente em função de sua atividade química ( ou física) (...). Em suma, a seu ver, essa 
psicologia que pretendia extrair seus modelos da ciência não passava de um instrumento de poder, uma 
biotecnologia do comportamento humano, que despojava o homem de sua subjetividade e procurava roubar-lhe 
a liberdade de pensar.” (Roudinesco; 2000:57)  
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se deste modo porque o sentimento por ela suscitado ressoa na totalidade de nossa vida interior, 

contagiando as instâncias mais profundas do eu: “Experimentamos algo semelhante em certos 

sonhos, em que não imaginamos nada de extraordinário, mas através deles ressoa, porém, não sei 

que nota original. É que, quanto mais se desce nas profundidades da consciência, menos se tem o 

direito de tratar os fatos psicológicos como coisas que se justapõem.” (Bergson; 1988: 16) Há aqui 

uma compreensão dinâmica do estado psíquico, ou seja, um desejo, um sentimento ou uma paixão 

incrementa sua intensidade não por ser dotado de maior grau em relação a outros afetos, mas porque 

contagia as regiões mais recônditas de nossa interioridade. O crescimento da intensidade, todavia, 

não tem caráter quantitativo. O sentimento presentifica-se com mais vigor porque, ao expandir-se e 

propalar-se no eu, associando-se aos outros estados psíquicos, opera um processo transformador de 

caráter qualitativo que nada tem de unívoco; antes, é múltiplo. Mais explicitamente: o sentimento 

não persevera em sua identidade apenas alterando quantitativamente o seu volume, mas 

inversamente, torna-se outro, modifica-se. A alteração que se verifica na conexão do sentimento com 

outros que o antecedem é de qualidade. 

Não obstante, ao aludirmos a esta incessante subversão psíquica, persistimos em 

apreendê-la em termos de mais e menos, em avaliar quantitativamente uma modificação de 

intensidade que nada tem de extensão. Isto porque avaliamos a alteração da intensidade com os 

mesmos critérios aplicados às causas. É certo que os sentimentos se vinculam de um modo ou de 

outro a causas exteriores que motivam seja seu surgimento ou sua alteração e elas são mensuráveis. 

Isto é inequívoco. O engano consiste em considerar que causas quantitativas geram sentimentos que 

podem ser medidos e que são concebidos como efeitos imediatos daquelas. Os afetos são da ordem 

do inextenso. Se, por um lado, Bergson admite a causalidade exterior e sua relação com os 

sentimentos ou as sensações, por outro, não deixa de enfatizar que a relação não é automática. Uma 

certa sensação não aumenta ou diminui de acordo com os movimentos musculares, mas associa-se a 

outras, transforma-se, assumindo um complexidade incompatível com a condição simplista de 

resultado de movimentos orgânicos. O não discernimento acerca desta clivagem entre a natureza das 

causas e a natureza dos estados psíquicos persevera na psicologia. Bergson é contundente: isto 

ocorre porque a consciência reflexiva, aquela que nos é mais superficial e que tem como meta 

precípua a adaptação e a sobrevivência imediata, não tolera uma dinamicidade contínua. Trata então 

de reduzir a complexidade dos estados psíquicos adequando-a ao seu estilo, de modo que o que é 

qualitativo e mutante e não pode ser conceituado ou classificado com exatidão assuma uma natureza 
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outra, qual seja, a do número e a da quantidade. A esta análise do autor, subjaz uma asserção capital: 

a consciência recorre à imagem da extensão virtual para traduzir a intensidade porque se guia 

prioritariamente pelas lógicas espaciais. Assim, ao se deparar com os movimentos pelos quais é 

atravessada, estranha-lhes a natureza, uma vez que está restrita aos cânones do pensamento arredio a 

movimentos e a alterações incessantes, portanto, ao tempo. Perante tal estranhamento, põe em ação 

estratégias que logram erradicar o mal-estar proveniente de algo que lhe é ininteligível, ou seja, a sua 

própria natureza. Êxito que alcança plasmando os estados psíquicos em condição de coisas estáticas 

e justapostas, erradicando a disparidade entre o extenso e o inextenso e com a equiparação entre os 

estados mentais de superfície e os estados profundos da mente, cuja causalidade não pode ser 

localizada imediata e mecanicamente no âmbito da exterioridade. Faz-se pertinente, aqui,  a 

observação de Trotignon, constantemente reiterada no decorrer de sua leitura da obra bergsoniana: 

não obstante a consciência constitua a obra maior do movimento vital, enquanto tal é incapaz de 

compreender a si mesma, uma vez que perante o pulsar da vida dentro e fora dela, eivado de 

heterogeneidade e movimento, a consciência permanece eternamente estrangeira.  

Essas considerações vêm alicerçar um dos pontos centrais desta investigação 

bergsoniana: os estados psíquicos que perfazem a subjetividade não correspondem aos movimentos 

musculares, cerebrais ou orgânicos e não são oriundos deles. A peculiaridade do psiquismo humano 

que distingue o homem dos seres em geral reside justamente em sua independência de mecanismos 

nervosos ou cerebrais. Compreender o homem implica primordialmente assumir a fratura existente 

entre a dimensão biológica e a psíquica, postura obstinadamente negligenciada pela psicologia, 

particularmente quando apreende os estados psíquicos profundos com os mesmos critérios utilizados 

para a vida psicológica superficial. Se nos primeiros a relação entre esforço e sensação é mais 

facilmente apreensível, nos segundos elas são ainda mais indiretas e distantes. O esforço físico ou 

muscular propicia uma sensação que nos inebria, é verdade, mas cuja profundidade não ultrapassa a 

dimensão mais imediata da consciência. Outra a realidade dos sentimentos: “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 refletidas, as emoções estéticas.” (Bergson:1988:16) Eis sentimentos simples, 

porém ilustrativos de pura intensidade e de independência de qualquer extensão. Nessa senda, ao 

analisar os sentimentos de alegria, de tristeza ou os sentimentos estéticos e morais, Bergson ratifica 

seu ponto de vista: a crescente intensidade dos sentimentos profundos não apresenta necessária 

consonância com causalidades exteriores e não decorre da percepção de uma contração muscular. 
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Antes, a variação na intensidade deve-se à mesclagem com outros sentimentos e estados d’alma 

antecedentes, absorvendo-os e prenunciando outros ainda inauditos. Progresso diferenciador, 

qualitativo e criador que concebemos racionalmente como mudança de grandeza, mas que se trata de 

alteração qualitativa, cuja complexidade ultrapassa os limites de nossa capacidade de apreensão 

inteligente, bem como  nossas possibilidades de expressão. Enquanto um sentimento isolado terá a 

condição de estrangeiro em nossa interioridade, a sua virulência se intensificará ao amalgamar-se 

com os sentimentos outros que nos habitam e que constituem os outros elementos de nossa psique. O 

desejo obscuro que se transforma em paixão nos proporciona uma revivescência da infância, nos diz 

Bergson, porque, contagiando os outros elementos da psique, mobiliza-os e altera sua qualidade, 

proporcionando-nos um novo olhar sobre o mundo, um sentimento de vitalidade que nos remete, no 

dizer de Walter Benjamin, ao tempo em que são forjados os verdadeiros sonhos de felicidade. 

(Matos, 1989: 88)  

O que subjaz a estas reflexões bergsonianas, ratificamos, é a necessidade de esclarecer 

que os estados psicológicos e os estados físicos são fenômenos distintos cujas diferenças devem ser 

demarcadas. Há entre eles um descompasso que na psicologia é superado ao preço da subsunção do 

psíquico ao físico. Por conseguinte, a apreensão dos estados psíquicos, no registro da fisicalidade, 

opera uma subversão de sua natureza, uma compreensão da psique humana pelo que ela não é e uma 

impossibilidade de conhecimento da ordem do humano.  Em nome da adaptação, do hábito e das 

finalidades práticas não hesitamos em subverter a natureza do espírito e estender à sua totalidade 

uma análise que se aplicaria unicamente à parte funcional e comprometida com as solicitações da 

vida imediata. Se a compreensão dos estados psíquicos, como decorrentes dos mecanismos 

cerebrais, é legitima quando se aplica ao funcionamento de uma inteligência instrumental que visa 

unicamente à ação, quando esta visão se verticaliza e se alonga sobre os estados psíquicos que 

envolvem sentimentos profundos, a subjetividade em seu caráter qualitativo deturpa-se; passamos, 

assim, a entender os homens como entendemos as coisas. Que o filósofo fale por si: “Em boa 

verdade, a psicofísica nada mais fez do que formular com precisão e levar até às suas últimas 

conseqüências uma concepção familiar ao sentido comum. Como falamos mais do que pensamos, 

visto que também os objetos exteriores, que são do domínio comum, têm mais importância para nós 

do que os estados subjetivos por que passamos, temos todo o interesse em objetivar tais estados 

introduzindo neles, na maior escala possível, a representação da sua causa exterior. E quanto mais os 

nossos conhecimentos aumentam, mais nos apercebemos do extensivo por trás do intensivo, da 
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quantidade por detrás da qualidade, mais tendemos também a pôr o primeiro termo no lugar do 

segundo e a lidar com nossas sensações como se fossem grandezas.” (Bergson; 1979:53) Nesse 

sentido, o registro adotado pela psicologia, que concebe os estados psíquicos como intensidades 

quantitativas, transfere os recursos aplicados à mensuração das causas aos sentimentos e às 

sensações, os quais – conquanto não suscetíveis à mensuração - são apreendidos como efeitos 

automáticos daquelas e avaliados como grandezas. Esta ciência, ao pensar os estados mentais como 

instâncias espaciais, incumbe-se de aplicar os métodos que avaliam estados internos a partir de 

cálculos e de causas exteriores, confundindo a sua natureza com a natureza das causas, tal como o 

senso comum.  

A reflexão bergsoniana opõe a esta abordagem a compreensão da intensidade dos 

sentimentos como multiplicidade de fatos psíquicos que, ainda que suscitados por uma causalidade 

mensurável, apresentam uma natureza outra, arredia a mensurações quaisquer, uma vez que se 

desnudam como qualidades e não como quantidades. Ocorrência que podemos constatar, por 

exemplo, quando nos furtamos a pensar as causas e nos concentramos nos sentimentos e nas 

sensações; o que vislumbramos aí são qualidades e não quantidades, ainda que expressas 

numericamente. Decididamente não é no registro das grandezas que apreenderemos a subjetividade 

humana em sua profundidade: “A unidade e a multiplicidade que caracterizam realmente nossa 

pessoa devem pertencer à ordem da qualidade.” (Thibaudet:1923:57) Enfim, para coincidirmos com 

a natureza de nossa psique e da subjetividade humana, ou seja, para conhecê-la além das instâncias 

que atuam mecanicamente e compreender que os estados psíquicos não são mensuráveis, é 

imprescindível a assunção da diferença entre o físico e o psíquico. A clivagem entre as duas formas 

de avaliação das intensidades psíquicas – como quantidades e como qualidades - leva-nos a um 

contraponto que, como observa Bergson, opõe duas imagens distintas. A primeira, que busca 

explicar a intensidade pelo exterior, concebe-a como uma grandeza extensiva ( a imagem da 

extensão virtual é aplicada à intensidade); como resultado obtém-se uma objetivação da 

subjetividade ou a metamorfose dos estados psíquicos que compõem o Eu em coisa. A outra visa a 

compreender os estados psíquicos a partir da profundidade da consciência; aqui, em vez do 

associacionismo mecânico e da imagem da grandeza intensiva que erradica a qualidade, aflora a 

imagem da multiplicidade interna.  À luz dessas considerações, Bergson postula que a 

consciência revela-se inábil para traduzir seja o múltiplo e a qualidade, seja a dinamicidade e o 

movimento, por isso recorre à imagem da grandeza extensiva para traduzir os estados psíquicos. 
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Finda,  assim, por adulterá-los, dotando-os dos atributos da grandeza extensiva cuja natureza é 

numérica. Tal estratégia nos distancia visceralmente de uma compreensão mais profunda da 

condição humana, de seres inteligentes e produtos de um movimento universal que antecede nossa 

capacidade racional.  

Assim, o autor aponta uma nova problemática cujo enfrentamento introduzirá uma 

perspectiva outra sobre os estados mentais, ao mesmo tempo que enuncia os caminhos que nos 

levarão à tematização do lugar da imagem na apreensão da subjetividade. Trata-se de interrogar a 

natureza da multiplicidade dos fatos psíquicos de modo a verticalizar a compreensão da 

subjetividade humana, cujos estados fundem-se uns nos outros, em vez de se justaporem. Importa, 

então, investigar a natureza da imagem de multiplicidade, perscrutando se ela comunga a natureza do 

número - o que legitimaria a prática da psicologia que abstrai a qualidade para viabilizar a 

mensuração - ou se dele se divorcia. Nesse sentido, Bergson evoca a supressão da qualidade 

realizada pela física, registro em que o intuito da mensuração não hesita em transmudar qualidade 

em quantidade, atitude cotejada pela prática psicológica. O problema é que essa inversão finda por 

haurir o qualitativo e, no caso da interioridade humana, pulveriza a multiplicidade psicológica, 

resultando numa compreensão mecânica da psique. A imagem de grandeza intensiva deve então ser 

superada, para que possamos coincidir com a natureza do Eu profundo, que não é a da grandeza 

numérica, da justaposição mecânica de estados mentais estanques que se equiparam aos números 

sujeitos à medida, mas a da multiplicidade e do movimento. Mais explicitamente: a realidade do Eu 

profundo é multifacetada, é a da duração, a qual não poderia ser apreendida por um saber que 

necessita fixar e coisificar para conhecer, mas apenas por uma filosofia que apreenda o real - e a 

realidade do Eu - como mobilidade permanente, absolutamente arredia ao esforço de reificação, seja 

ele qual for. 

 

2 – A heterogeneidade interna: a multiplicidade qualitativa 

No desenrolar da discussão tecida no Ensaio, evidencia-se que a consciência em suas 

instâncias ou estados mentais mais profundos, os quais nos inserem na ordem do humano, se evade 

de determinismos quaisquer. A vida psíquica descortina-se, assim, não como sucessão linear de 

estados justapostos, mas como uma multiplicidade qualitativa que opera uma interpenetração de 

dimensões temporais, cujo movimento incessante se traduz na criação de um sucedâneo infindável 
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de diferenças. A essa caracterização da vida interior subjaz a idéia segundo a qual a subjetividade 

não se circunscreve a uma instância puramente psicológica, ainda que o caráter psicológico da  

interioridade constitua o seu aspecto mais evidente, tese que pode ser respaldada pelo enlace entre 

subjetividade e duração. Posto que a duração se desvela como estados múltiplos e qualitativos e nos 

remete a uma heterogeneidade cujos elementos se interpenetram viabilizando uma síntese ou 

continuidade entre o mesmo e o outro, o eu, em vez de apresentar-se como unidade irredutível, 

desvela as mesmas características constitutivas da duração, a qual,  consiste, parafraseando o autor,  

no estofo do nosso ser. 

Não obstante, o associacionismo atribui ao Eu a tônica da unidade passível de divisão. 

Nesse registro nossos estados múltiplos e dinâmicos se imobilizam e se nos parecem dotados de 

exterioridade, como coisas e fatos objetivos. Produz-se assim uma compreensão ilusória que, 

alicerçada na supressão da singularidade inerente aos estados psíquicos, os enquadra sob uma mesma 

e única definição, homogeneizando-os. Empresa inconciliável com a natureza durável do Eu 

profundo, cuja unidade não é permeada pela univocidade, mas pela diferença inexaurível, por 

sentimentos originais, incongruentes, que, em sua multiplicidade, deflagram conflitos 

desconcertantes e por vezes contraditórios. Ressalta Jankélévich: “Na duração se realiza, assim, a 

todo momento esta fusão de contrários de que falam os místicos e que nós experimentamos, de modo 

preciso e total no encantamento fantástico de nossas emoções.” (1959:46) Não obstante o caráter 

pulsante inerente à vida psicológica em sua profundidade, a consciência, na filosofia bergsoniana, 

desconhece a mobilidade temporal na qual ela própria se circunscreve. Impotência que vem elucidar 

a dificuldade com que o Eu se defronta quando intenta compreender objetivamente os processos 

mutantes que se desenham em seu interior, cuja condição temporal e dinâmica pode definir o 

homem. E novamente Jankélévitch: “O homem é não sei que de quase inexistente e equívoco que 

não é somente o devir, mas que ele mesmo é um devir encarnado inteiramente duração, uma 

temporalidade ambulante.” ( 1959:36)  

Corroborando com a análise bergsoniana, as façanhas do intelecto, no intuito de 

apreender sua própria humanidade e consciência, contraditam sua natureza multifacetada, 

encanecendo-a e haurindo a possibilidade de compreendê-la. Aquilo com o qual mantemos uma 

proximidade inequívoca, plasma-se em conceitos quantitativos, em estados justapostos que findam 

por congelar nossa dinamicidade interna e por perverter sua progressão qualitativa, instaurando entre 

o desejo de conhecer e o objeto a ser conhecido uma clivagem intransponível. Eis o advento 
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resultante seja dos esforços do senso comum, seja da psicologia que se arvora como ciência da 

interioridade humana: a desnaturação dos dados imediatos da consciência. Destarte, ao encetarmos 

esta aventura que consiste numa incursão aos confins de nossa subjetividade, na descoberta de nossa 

interioridade mais recôndita, enveredamos por uma instância dilemática, na qual obstáculos muito 

precisos lançam para terras longínquas o que em princípio nos é imediato24. Faz-se necessário, pois, 

uma maior acuidade ao nos debruçarmos sobre essa  qualidade múltipla e dinâmica da consciência, 

procurando esclarecer como Bergson concebe essa desnaturação que nos divorcia definitivamente de 

nós mesmos. No bojo desta problematização, buscaremos acompanhar a argumentação do autor 

acerca da duração psicológica que nos permitirá vislumbrar, enfim, o modo pelo qual o convite ao  

conhece-te a ti mesmo se delineia neste universo filosófico. Ademais, veremos como Bergson nos 

indica uma possível superação desta impotência a que o intelecto nos condena no que tange ao 

desvelamento de nossa própria interioridade, quando elabora sua teoria acerca da imagem. Ponto de 

relevância capital que nos reconduzirá ao fio condutor desta investigação. 

Ao tematizar a multiplicidade dos estados de consciência, substancializando a idéia de 

duração psicológica, Bergson envereda por uma análise do número - alicerce da concepção 

quantitativa da psique - evidenciando o divórcio existente entre a classificação numérica e a 

heterogeneidade: “Não basta dizer que o número é uma coleção de unidades; há que acrescentar que 

estas unidades são idênticas entre si ou, pelo menos, que as supomos idênticas desde que as 

contemos.” (Bergson; 1988:58). A quantificação torna imperativa a prevalência do idêntico, 

negligenciando as diferenças individuais, o que não anula a presença da multiplicidade, a qual 

persevera no universo numérico. Há que se observar, entretanto, que nele a multiplicidade das partes 

e das unidades se delineia sob a égide da semelhança. A similaridade que decorre da abstração das 

diferenças propicia a mensuração e a justaposição das partes que, paulatinamente, vão delineando a 

idéia a ser expressa, ou seja, o número. De acordo com o filósofo, tal operação só pode ser realizada 

no espaço, jamais na duração. Isto porque o hábito de contar exige que fixemos espacialmente os 

elementos em sua individualidade, justapondo e anulando suas diferenças, de modo que, assim 

organizados, logrem a sua representação simultânea e possam resultar na soma. Se nos instalamos 

                                                 
24 A perplexidade perante a dificuldade do reencontro da realidade do tempo dentro e fora de nós será 
minimizada quando o pensamento bergsoniano se encaminhar para a questão da intuição: “O objeto do Ensaio 
é, em suma, reencontrar os dados que uma inverossímil negligência nos deixou perder, e se ( nesta obra o 
autor ) se pergunta ainda como uma realidade tão natural, tão próxima de nós pôde nos escapar por tanto 
tempo, é porque não há ainda no Ensaio a intuição (...).” ( Jankélévitch; 1959:48)  
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numa instância puramente temporal, contudo, nos deparamos não com a justaposição, mas com a 

sucessão, a qual se apresenta em estado puro e simples, sem que se dirija para a adição, uma vez que 

fora do espaço os elementos não podem ser somados. Na sucessão temporal, os novos instantes que 

surgem não se acrescentam aos outros em estados de fixidez, interpenetram-se e se transformam, 

mesclando-se aos instantes anteriores e gerando os futuros momentos. Ao nos empenharmos em 

contá-los como se coisas fossem, servimo-nos de seus vestígios duráveis, numa terminologia cara a 

Bergson, fixando segmentos de uma continuidade no espaço, cuja representação se presentifica 

inexoravelmente quando pensamos em termos de números. 

Essas reflexões demandam um maior discernimento acerca do percurso traçado por 

Bergson no Ensaio. Mais explicitamente, suscitam a interrogação: a que vem esta análise do número 

quando o autor tem como propósito compreender os estados da alma que, como já demonstrado, não 

se subsumem a classificações quantitativas, não são grandezas? Trata-se justamente de entender que 

sustentar a duração como o estado da interioridade humana implica indagar que tipo de relações os 

estados de consciência estabelecem uns com os outros, cuja elucidação nos conduzirá a uma 

apreensão da vida psíquica em sua totalidade. A análise psicológica de viés associacionista, ao 

apreender os estados mentais, alicerça-se na natureza do número, reduzindo-os a uma dimensão 

quantitativa sejam eles avaliados individualmente ou no contexto das relações que estabelecem uns 

com os outros, pressuposto que garante o êxito no que concerne ao propósito de mensuração e de 

coisificação do eu. Ao inscrever em sua argumentação a questão do número, Bergson fornece 

subsídios para entendermos  que vivências psíquicas que se desdobram no tempo não são coisas e 

não se subsumem a uma classificação quantitativa, porquanto estão fora do espaço.  

Nesta análise acerca da representação numérica tecida no Ensaio, Bergson enfatiza que 

número e espaço são indissociáveis. 25 Não obstante apreendamos o número e suas unidades como 

indivisíveis, a descontinuidade do número é de tal forma evidente que Bergson chega a assinalar a 

ilusão da indivisibilidade como injustificável, uma vez que, ao pensarmos na construção numérica, 

mentalizamos as partes que o constituem passando de uma à outra bruscamente, como se 
                                                 

25 Escreve Bergson: “E é incontestável que, ao representarmos as unidades que compõem o número julgamos 
pensar em indivisíveis: esta crença entra, em grande parte, na idéia de que se poderia conceber o número 
independentemente do espaço. No entanto, prestando mais atenção, ver-se-á que toda a unidade é a de um acto 
simples do espírito e que, consistindo este acto em unir, é necessário que alguma multiplicidade lhe sirva de 
matéria. Sem dúvida, no momento em que penso em cada uma das unidades isoladamente, considero-a como 
indivisível, porque se entende que não penso senão nela. Mas, logo que a deixo de lado para passar à seguinte, 
objetivo-a e por isso mesmo faço dela uma coisa, isto é, uma multiplicidade.” (1988: 61)  
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saltássemos sobre o vazio, o que decorre da necessidade de fixar a atenção em cada um dos 

elementos componentes, apreendendo-os como indivisíveis, para, finalmente, atingirmos o número. 

Paradoxalmente, ao pensarmos o número final, as rupturas entre as unidades, entre pontos 

matemáticos descontínuos, se metamorfoseiam em linhas, dando lugar a uma continuidade que 

pulveriza as divisões e que, paulatinamente, nos conduz ao número. A supressão da descontinuidade 

é motivada pela atenção que, desviando-se das partes, visa a uni-las num todo contínuo. Com tal 

constatação, Bergson estabelece um interessante descompasso entre a apreensão  subjetiva e objetiva 

do número que, subliminarmente, nos esclarece acerca de duas formas díspares de apreensão da vida 

psíquica.  Por esse prisma, alude o autor à divergência entre a unidade do número pensado e o 

número coisificado, suscetível à subdivisão: “A unidade é irredutível enquanto nela se pensa, e o 

número é descontínuo enquanto se constrói; mas, quando se considera o número em estado de 

acabamento, objetiva-se: e é precisamente por isso que aparece então como indefinidamente 

divisível.” (Bergson; 1988:62) Das palavras de Bergson inferimos que a apreensão objetiva do 

número impõe que ele seja pensado em âmbito espacial, como coisa passível de divisão. A rigor, 

conhecer objetivamente solicita o abdicar da visão do todo em prol de uma perspectiva outra em que 

acreditamos alcançar a totalidade, solidificando as partes que o integram; inversamente, na 

apreensão espiritual ou subjetiva, a unidade se desenha em sua totalidade de modo imediato. As 

palavras de Bergson são esclarecedoras: “Notemos que chamamos subjetivo o que parece inteira e 

adequadamente conhecido, objetivo o que é conhecido de tal maneira que uma quantidade sempre 

crescente de impressões novas poderia substituir-se à idéia que atualmente temos dele” (Bergson; 

1988:63). Logo, o conhecimento objetivo implica uma apreensão atual da subdivisão do número que 

imediatamente nos aparece como indivisível no plano mais virtual. Se o espírito fixa o número como 

indivisível, a sua objetivação, ainda que ele seja percebido como um todo, nos remete a uma 

multiplicidade de partes apreendidas em simultaneidade. As partes constitutivas do número, ao 

serem pensadas ou visualizadas isoladamente, adicionam-se umas às outras, revelando-se, assim, 

infinitamente subdivisíveis. Isto porque, parafraseando o filósofo, representamos o número por 

justaposição no espaço, que é o lugar da descontinuidade, a qual figura como pressuposto para a 

objetivação. 

Nessa perspectiva, a realidade objetiva, que concerne à matéria ou às coisas, pode ser 

dividida numa variabilidade infinita de formas. Antes mesmo que tais subdivisões sejam 

concretamente efetuadas, o pensamento pode antecipá-las no âmbito do possível. Dito de outro 
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modo, mesmo quando não realizadas, mesmo que nenhuma mutação se desenhe na aparência do 

objeto, as divisões permanecem subjacentes à imagem do mesmo objeto. E, como sublinha Deleuze, 

o que Bergson reitera com tais considerações é que na esfera objetiva só existe o atual.26 Não há 

virtualidades a serem atualizadas nas dimensões objetivas: “ (...) realizado ou não tudo é atual no 

plano objetivo.” (Deleuze; 1999:31) Destarte, a existência concreta e objetiva das coisas está 

necessariamente sujeita à divisão. Ao se dividirem, as realidades objetivas não alteram sua natureza, 

as mudanças que se delineiam com a subdivisão são de grau, jamais de qualidade. Não há nelas  o 

risco de um surpreendimento com o aflorar de algo inusitado, da diferença, nada que já não estivesse 

contido em sua natureza advirá. Deleuze evidencia, com essas observações, que, ao distinguir a 

realidade objetiva e subjetiva, Bergson está afirmando tacitamente que a geração do novo, a 

produção de realidades inauditas que permanecessem virtualmente contidas, não ocorre no âmbito de 

uma realidade material, coisificada. Desse modo, é compreensível que o objeto seja dotado de uma 

multiplicidade numérica, uma vez que, como os números, elas se dividem sem que sua natureza 

sofra transmudações quaisquer. 

À luz dessa análise do número enquanto correlato da realidade extensiva, Bergson vai 

postular a existência de duas multiplicidades distintas. Por um lado, aquela que concerne às coisas, 

dotadas de tangibilidade e que podem ser separadas no espaço sem que tenhamos que recorrer aos 

atributos da imaginação (multiplicidade quantitativa e numérica); por outro, a multiplicidade 

referente ao intangível, ao que não é coisa, arredia à lógica espacial, ou seja, a realidade subjetiva, o 

universo do sujeito, dos estados afetivos da alma (a multiplicidade qualitativa e contínua da 

duração). Enquanto a multiplicidade numérica pode dissolver-se em partes, sem transmudar-se, outra 

será a natureza da multiplicidade qualitativa. 27  

                                                 
26 Em relação à questão do virtual, tal como tematizada por Bergson, salientamos que a ela retornaremos com 
uma reflexão mais verticalizada nos próximos capítulos, em virtude da relevância que essa noção adquire mais 
tarde em seu pensamento. Nesse sentido, são interessantes as observações de Gilles Deleuze: : “Esse texto de 
Os dados imediatos, no qual Bergson distingue o subjetivo e o objetivo, parece-nos ainda mais importante por 
ser o primeiro a introduzir indiretamente a noção de virtual, noção destinada a ganhar uma importância cada 
vez maior na filosofia bergsoniana. Com efeito (...) o mesmo autor que recusa o conceito de possibilidade – 
reservando-lhe somente um uso em relação à matéria e aos ‘sistemas fechados’, mas sempre vendo aí fonte de 
toda a espécie de falsos problemas - é também aquele que leva ao mais alto ponto a noção de virtual, e que 
funda sobre ela toda uma filosofia da memória e da vida.” (1999:33)  
27 No texto A Duração como Dado Imediato, Deleuze notifica a originalidade que a idéia de multiplicidade 
adquire no pensamento de Bergson, ressaltando que não se trata de opor o múltiplo ao uno, tal como o faz a 
tradição, mas de fundamentar a existência de duas formas de multiplicidade diametralmente opostas. Comenta 
o autor acerca da multiplicidade numérica: “Em resumo, chamaremos objeto, objetivo, não só o que se divide, 
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Debrucemo-nos sobre esta multiplicidade avessa à lógica numérica. Aqui também 

vislumbramos a sucessão, também nos defrontamos com a multiplicidade que envolve um conjunto 

de elementos mais simples, a qual, entretanto, não pode dividir-se sem que sua natureza seja 

radicalmente subvertida. Bergson esclarece: “Assim, um sentimento complexo conterá elevado 

número de elementos mais simples; mas, enquanto tais elementos não se separarem com perfeita 

nitidez, não se poderá dizer que estavam totalmente realizados e, quando a consciência tiver deles a 

distinta percepção, o estado psíquico que deriva de sua análise terá, por isso mesmo, mudado.” 

(Bergson; 1970:63) Atentemos: a multiplicidade dos estados psíquicos é a da duração, da 

continuidade, o que não exclui a possibilidade da divisibilidade. A duração é contínua mas não cessa 

de dividir-se, alerta-nos Deleuze, visto que sua realidade é a de ser múltipla. Trata-se, entretanto, de 

uma divisibilidade outra. A diferença está em que, ao dividir-se, sua natureza não se pereniza. A 

continuidade, a sucessão enquanto duração pura, implica uma divisibilidade que opera a produção 

incessante de diferenças, as quais não concernem ao grau, mas à qualidade.28 Por conseguinte, 

podemos afirmar, secundados pela leitura deleuzeana, que a multiplicidade dos estados psíquicos 

não é numérica, não em virtude de uma suposta indivisibilidade, mas porque, ao se dividir, engendra 

estágios heterogêneos que em sua singularidade qualitativa são indivisíveis e que jamais poderiam 

ser uniformizados.29 Escreve Bergson: “Direi, por exemplo, que há, de um lado, multiplicidade de 

                                                                                                                                                     
mas o que não muda de natureza ao dividir-se. É portanto, o que se divide por diferença de grau. O que 
caracteriza o objeto é a adequação recíproca do dividido e das divisões, do número e da unidade. Nesse 
sentido, diz-se que um objeto é uma ‘multiplicidade numérica’, pois o número e, em primeiro lugar, a própria 
unidade aritmética, são o modelo do que se divide sem mudar de natureza.  Dizer que o número só tem 
diferenças de grau é o mesmo que dizer que suas diferenças, realizadas ou não, são sempre atuais nele.” 
(Deleuze; 1999:31)  
28 Ao analisar o conceito de duração e asseverar que ela consiste na constante e infindável produção da 
diferença, o comentador observa que  Bergson “ (...) nos mostra que ainda não basta falar em diferença de 
natureza entre a matéria e a duração, entre o presente e o passado, uma vez que toda a questão é justamente 
saber o que é uma diferença de natureza: ele mostra que a própria duração é essa diferença, que ela é a natureza 
da diferença. (...) Enfim, ele nos mostra que, se os graus coexistem na duração, a duração é a cada instante o 
que se diferencia seja porque se diferencia em passado e em presente ou, se se prefere, seja porque o presente 
se desdobra em duas direções, uma em direção ao passado, outra em direção ao futuro.” ( Deleuze; 1999: 138)  
29 Michael Hardt, em sua obra sobre Gilles Deleuze, assinala que, mais do que uma psicologia ou uma 
fenomenologia da percepção, Deleuze vê em Bergson uma ontologia que insere o ser no tempo, como um 
projeto positivo, mas o ponto de partida de Deleuze em sua leitura de Bergson é a agressividade e a polêmica 
contra a tradição dominante. Sem abandonar as categorias da filosofia tradicional, Bergson dará a elas, 
segundo Deleuze, uma nova conotação e a diferença constituíra a dinâmica real do ser: "Na interpretação de 
Deleuze, Bergson não desafia os critérios centrais do ser herdados da tradição ontológica - simplicidade, 
realidade, perfeição, unidade, multiplicidade e assim por diante, mas sim, focaliza o movimento ontológico que 
é posto para tratar desses critérios. ‘Différence’ é o termo bergsoniano que tem um papel central nessa 
discussão do movimento ontológico. (...) lendo Bergson, ele (Deleuze) precisa elaborar o movimento positivo 
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estados de consciência sucessivos e, por outro lado, uma unidade que os liga. A duração será a 

síntese dessa unidade e dessa multiplicidade, operação misteriosa, da qual não se vê, repito, como 

comportaria nuanças ou graus. (...) (na duração) Há outros sem que haja vários.”( Bergson, apud 

Deleuze; 1999: 32)  

Na esteira dessa dissonância entre as multiplicidades, Bergson nos leva a compreender 

que na multiplicidade numérica tudo é atual, mesmo o que ainda está por realizar-se, uma vez que as 

alterações geradas são de caráter quantitativo (não há aqui a geração da diferença ou do inaudito), ao 

passo que na multiplicidade qualitativa, que se inscreve no âmbito da realidade subjetiva, impera o 

virtual. O movimento contínuo da duração, essencialmente criador, instaura naturezas imprevistas 

que se atualizam na própria dinâmica do movimento. A consciência - cuja realidade, ratifiquemos, é 

a da duração - é, assim, permeada pela fluidez de uma continuidade, pela interpenetração de 

momentos que engendram o imprevisível em relação à sua anterioridade, ao mesmo tempo que tece 

seu progresso. O que alicerça ou torna viável esta produção qualitativa de diferenças e novidades é 

que a natureza da duração se inscreve essencialmente no tempo, não no espaço. A multiplicidade 

aqui mobiliza-se do virtual para o atual. Novamente o comentador: “Ela (a duração) vai do virtual à 

sua atualização; ela se atualiza, criando linhas e diferenciação que correspondem à sua diferença de 

natureza. Uma tal multiplicidade goza, essencialmente, de três propriedades: da continuidade, da 

heterogeneidade, da simplicidade.” (Deleuze; 1999:32) A multiplicidade qualitativa do Eu ressalta o 

liame entre subjetividade e duração, a qual é permeada pela interpenetração incessante de elementos 

heterogêneos. O tempo da consciência não pode ser mensurado ou exteriorizado, pode unicamente 

ser sentido, e os sentimentos todos são permeados por uma singularidade irredutível, de modo que 

nenhum deles possa ser igualmente experienciado. Apenas quando nos empenhamos em exteriorizar 

os sentimentos é que eles se uniformizam, visto que, para definir seus contornos, exteriorizam-se uns 

aos outros, homogeneizando-se e destituindo-se do que os define: a heterogeneidade, a continuidade, 

a simplicidade.  

Considerando-se que o Eu se decompõe ao objetivar-se, desnaturando-se, inferimos que a 

verdadeira natureza do Eu precede qualquer tentativa racional de explicitá-lo. Operação que só pode 

ser efetuada pela consciência que se distancia de si mesma. O Eu, enquanto vivencia sua realidade 

mais profunda e percebe a alma toda pela intensidade afetiva, não é capaz de distinguir os 
                                                                                                                                                     

do ser na diferença e mostrar como esse movimento proporciona uma alternativa viável para a ontologia.”  ( 
Hardt; 1996:28) 

 39



sentimentos ou de separá-los de si próprio. Daí deriva a impossibilidade de justapor, no âmbito da 

temporalidade da consciência, a alma e suas vivências, ou seja, os sentimentos que a permeiam, 

porque o Eu consiste no próprio conjunto mutante dos afetos. A subjetividade, tal como concebida 

por Bergson, exclui uma relação exteriorizada entre a consciência e os afetos por ela vivenciados. 

Compreendemos, assim, quando o autor alude à experiência de sentirmos a plenitude do Eu invadido 

por um sentimento intenso, o qual nos proporciona a impressão de nos sensibilizarmos mais 

visceralmente conosco mesmos, ou de que neste movimento reencontramos a completude, o 

absoluto, a vida como diria Trotignon. De acordo com Bergson, estes são os momentos em que, em 

vez de justapormos os estados psíquicos, vivenciamos radicalmente a temporalidade da consciência. 

A experiência de um afeto profundo, de uma paixão visceral, que parece tomar nossa alma inteira, 

explicita de imediato a dimensão temporal do Eu que comumente permanece subliminar a uma 

consciência que opera num registro atemporal. Por esta razão, no momento em que a alma é 

completamente inebriada por um sentimento, a vida parece acelerar-se e adquirir um ritmo distinto 

daquele em que habitualmente vivemos. Nestes singulares momentos, as emoções afloram, logrando 

a inserção da consciência nela mesma, que capta a intensidade de sua vida interior, transcendendo a 

superfluidade e a banalidade cotidiana. Daí a afirmação constantemente reiterada nestas linhas, 

segundo a qual a realidade da consciência é o tempo não enquanto justaposição de vivências 

exteriorizadas da psique, mas como heterogeneidade, interpenetração de momentos que se vinculam 

por uma interioridade recíproca e fluxo contínuo que estende à consciência o caráter qualitativo da 

duração, desvelando-se não como substância no tempo, mas como ser temporal.  

Conseqüentemente, a sucessão imanente à interioridade da consciência revela-se 

incompatível com a justaposição em partes estanques e fixas. A natureza afetiva do Eu profundo não 

pode ser disposta como coisas no espaço, substancialmente porque os afetos, os sentimentos que a 

constituem não se perenizam espacialmente, mas habitam uma dimensão temporal em que se 

amalgamam uns com os outros, delineando uma multiplicidade qualitativa de estados simultâneos, 

na qual a diferença em vez  de ser minimizada, perfaz seu atributo prevalente.  Neste caso, a 

possibilidade de fixar cada uma das partes que constituem esta multiplicidade só se efetiva com um 

esforço que traveste a própria natureza desta sucessão. Em outros termos, será necessária uma 

transposição simbólica que separe esta continuidade estagnando-a, subtraindo-a do tempo e 

situando-a no espaço. Esforço que necessariamente reifica elementos de natureza qualitativa, 

desprovida de tangibilidade, instaurando analogia entre multiplicidades incomensuráveis. Escreve 
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Bergson: “(...) há duas espécies de multiplicidade: a dos objetos materiais, que forma um número 

imediatamente, e a dos fatos de consciência, que não pode adquirir o aspecto de um número em 

intermédio de alguma representação simbólica, em que necessariamente intervém o espaço.” (1988: 

65) Com o advento da reificação dos estados psíquicos, ainda que numa dimensão não factível, a 

multiplicidade que aflora na duração tem sua heterogeneidade transposta para um meio homogêneo, 

ou seja, o espaço, tornando plausível a justaposição de instâncias que originalmente se 

interpenetram. Faculta-se, assim, o paralelo entre a constituição dos estados psíquicos e a 

constituição dos números. Se Deleuze assinala que tudo é atual na realidade objetiva do número, o 

mesmo podemos afirmar sobre a realidade do espírito quando é apreendido no espaço como coisa. 

Ou seja, a partir daí a divisibilidade resultará em diferenças de grau e jamais em diferenças de 

qualidade. Por outro lado, o movimento criador do qual derivam incessantemente realidades 

inauditas é também interditado.  

Malgrado comumente a consciência reflexa se empenhe em operar tal transposição, 

deslocando para o espaço as realidades duráveis, tal empreendimento naufraga ou inviabiliza-se na 

medida em que nos inserimos nas profundezas da consciência. Argumenta o filósofo: “Encontramo-

nos aqui em presença de uma multiplicidade confusa de sensações e sentimentos, que só a análise 

distingue.” (Bergson; 1988:63) A análise poderia distinguir e decompor esta multiplicidade 

heterogênea cujas partes são simultâneas e se interpenetram; tarefa cujo preço é inequívoco: a sua 

transmutação numa realidade outra, qual seja, a dos objetos materiais. É exatamente esta subversão 

da qualidade durável do espírito, ou do eu, que a inteligência e, no bojo desta, a análise científica, 

logram realizar. No afã de conhecer com exatidão as profundezas do eu, a razão científica 

decompõe, classifica torna tangível o imponderável e abdica da heterogeneidade, o que só pode ser 

feito num meio homogêneo. Evade-se, assim, de toda e qualquer precisão no que concerne ao objeto 

que lhe desperta o desejo de saber, qual seja, a psique humana, cuja natureza movente é destituída de 

intervalos vazios e de estados justapostos que se fixam linearmente e que só pode ser captada na 

duração temporal, jamais no espaço. Sentimentos, emoções, pensamentos - que não são coisas 

materiais e se interpenetram constantemente - só se sujeitam à contabilidade se nos empenhamos em 

representá-las como unidades homogêneas que se justapõem no espaço. Contemporizando com o 

autor, inferimos que tal operação finda por haurir a penetrabilidade e o caráter qualitativo da 

multiplicidade inerente a esses estados, dotando-os das qualidades do número, ao tratá-los como 

coisas extensas por meio de uma representação simbólica no espaço. Daí deriva que a percepção de 
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nossa subjetividade, que deveria ser imediata, modifica-se substancialmente. A representação 

simbólica dos estados psíquicos propicia que a multiplicidade dos sentimentos, a pura qualidade, 

seja subvertida e se assemelhe à multiplicidade numérica, de modo que os estados qualitativos sejam 

apreendidos como quantidade que denominamos intensidade. Ocorre que, dessa projeção dos estados 

psíquicos no espaço, resulta que o Eu adquire na consciência reflexiva uma nova identidade, 

inconciliável com aquela a ele atribuída pela percepção imediata. Ora, em consonância com as 

proposições bergsonianas, entrevemos que esta nova forma que a alma – ou o Eu – adquire é a da 

coisa. Passamos a apreender nossa interioridade, que é durável, qualitativa e heterogênea, pela sua 

projeção no espaço, dotando-a, conseqüentemente, da fixidez e da multiplicidade homogênea 

pertinente aos objetos. Visceral processo de metamorfose, uma vez que não há paralelo entre a 

multiplicidade dos estados de consciência e a multiplicidade dos números, assim como não há 

correlato possível entre a duração real e o espaço.  

Eis então delineado o processo pelo qual instauramos uma cesura com nossa 

interioridade, de modo que aquilo de que somos mais próximos se metamorfoseie em puro 

estranhamento. Não apenas a consciência se desvia de si mesma desnaturando-se, mas se esquiva de 

sua própria origem ou da vida - presente na multiplicidade afetiva e ausente na multiplicidade 

numérica. Em outros termos, a vida se aliena do pensamento, não obstante o ato de pensar represente 

sua mais sublime e complexa realização. Com efeito, à idéia de que o Eu em sua profundidade nos 

escapa, subjaz o reconhecimento de que a consciência reflexa ou a inteligência, discursiva por seu 

modo mesmo de atuar, opera a cesura com sua natureza. No encalço de tais considerações, 

entrevemos que os dados imediatos não concernem aos elementos pertinentes à representação, não 

equivalem a algo que se ofereça à percepção consciente, mas concernem justamente àqueles 

movimentos que atravessam a alma, que prescindem da reflexão e que poderiam ser percebidos se 

não nos empenhássemos em transmudá-los, com o propósito de torná-los mais facilmente 

cognoscíveis, como assinala Trotignon: “(...) se não tivéssemos o hábito de substituir o real pelos 

símbolos do real. (...)” (1968:93). Os dados imediatos da consciência, - a consciência atenta a seu 

próprio movimento, superando o véu que encanece a vida -, portanto, residem numa instância que 

antecede o pensamento reflexivo e na qual prevalecem as mutações e os aspectos qualitativos dos 

estados profundos da alma. Captar os dados imediatos da consciência, por intermédio dos quais 

ampliaríamos a compreensão de nossa subjetividade, requer uma consciência que, extravasando sua 
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forma habitual de pensar e refletir, coincida com o seu próprio movimento, comumente 

imperceptível pela obtusa auto-compreensão engendrada pela inteligência.  

Os movimentos que não apenas atravessam nosso espírito, mas que, em última instância, 

o constituem, argumenta Trotignon, correspondem aos traços indeléveis do movimento vital da 

natureza, que perpassam também o homem enquanto produto do movimento criador da duração. 

Nesse registro, coincidir com a mobilidade da consciência, inalcançável para a reflexão, implica uma 

volta à simplicidade fundamental e uma supressão da cesura instaurada entre o pensamento e a vida. 

A dinâmica e a mobilidade perfazem um estado do Eu precedente aos artifícios da inteligência 

discursiva, cuja primazia condena a consciência a uma interpretação perversa de si mesma. Na 

leitura que o intelecto tece sobre si, o Eu é prefigurado como correlato de um estado de inércia ou de 

trevas. Em outros termos, o obscurecimento da realidade interna em sua multiplicidade movente e 

heterogênea, operada pela representação objetiva, engendra a construção de uma fantasmagoria, um 

mundo de ilusões, suprimindo a possibilidade de a subjetividade superar o absurdo de seu 

surgimento no mundo, ao mesmo tempo que fornece falsos subsídios para sua autojustificação. 

No Ensaio, Bergson analisa este processo de perda em que se lança o Eu pensante, 

ressaltando de que modo a consciência, que não suporta a dinamicidade e a multiplicidade 

qualitativa dos estados temporais - que, afinal, lhes são constitutivos - resolve seu dilema com a 

estratégia da espacialização do tempo e com as representações simbólicas da linguagem. Dois 

obstáculos que configuram os impedimentos maiores para que a consciência coincida consigo 

mesma. A explicitação desses obstáculos impõe uma nova incursão nos textos do autor. 

 

3- O tempo homogêneo e a linguagem como estratégias da consciência 

Em consonância com a análise bergsoniana temos, em relação ao espaço, uma intuição 

básica que nos leva a concebê-lo como um meio vazio e homogêneo, uma disposição ordenada de 

coisas pelas quais sensações idênticas e simultâneas se tornam distintas e classificadas. O espaço 

denota assim um princípio diferenciado, que nos habilita a selecionar sensações simultâneas e 

idênticas que não se confundem com o princípio de diferenciação qualitativa, visto que, em prol da 

organização e da administração da realidade exterior, subtrai dela toda qualidade e heterogeneidade. 

A espacialização seria, assim, uma faculdade imanente à inteligência, que tende a situar num meio 

vazio e homogêneo sejam as realidades de natureza extensiva,  sejam as inextensas.  
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A realidade absoluta do espaço, o fato de que ao percepcionamos as qualidades dos 

corpos apreendemos simultaneamente o espaço, não é equacionada por Bergson.O que será objeto de 

crítica visceral é a representação espacial da atividade da consciência. O autor considerará inclusive 

que apenas quando vislumbramos a total ausência de espacialidade do espírito e da vida, 

compreendemos profundamente em que consiste o espaço e a  realidade que a ele se opõe. Nesse 

sentido, podemos afirmar, com Bento Prado Jr., que a determinação da idéia de duração exige a 

determinação da idéia do espaço, e unicamente com a clareza acerca da exclusão recíproca dessas 

duas noções é que cada uma delas pode ser adequadamente compreendida: “(...) a experiência 

puramente positiva da duração exige, todavia, a sua prévia oposição ao espaço, à medida que a 

consciência tende espontaneamente a confundi-lo.” (Prado Jr.; 1989:88)  

Assim, a interrogação na qual o autor nos lança concerne à relação entre as qualidades 

físicas dos corpos e a extensão. Trata-se de indagar se a extensão é constituinte das qualidades 

físicas dos corpos - uma qualidade da qualidade, escreve o filósofo - ou se estas mesmas qualidades 

são inextensas e capazes de se associarem ao espaço, o qual adquire, diante disso, autonomia e auto-

suficiência que viabilizam sua existência independente dos corpos. O texto nos esclarece: “Na 

primeira hipótese o espaço reduzir-se-ia a uma abstração, ou, melhor ainda, a um extrato; exprimiria 

o que certas sensações, ditas representativas, têm de comum entre si. Na segunda, seria uma 

realidade tão sólida como estas sensações, ainda que de outra ordem.” (Bergson; 1988:67) A teoria 

kantiana postulou-se ao lado desta última, estabelecendo uma clivagem entre espaço e conteúdo. 

Tese que não apenas permanece incólume a contestações radicais, visto que assumida por diferentes 

correntes filosóficas, mas que ratifica, na teoria, o que a experiência cotidiana nos informa de 

imediato. Daí decorre o vínculo que Bergson estabelece entre a concepção kantiana do espaço e as 

noções disseminadas nas crenças populares: “Muito longe de abalar a nossa fé na realidade do 

espaço, Kant determinou-lhe o sentido e trouxe-lhe até a justificação.” (Bergson; 1988: 68) A 

tematização do tempo e do espaço como categorias filosóficas implicará um embate com o modo 

pelo qual estas instâncias são problematizadas na estética transcendental de E. Kant. Ao empenhar-

se em deformar e desordenar completamente a estética kantiana, como dirá J. Theau, Bergson não 

apenas instaura uma ruptura radical entre o espaço e a duração, mas estabelece o contraponto entre 

ambos: ao primeiro, a idealidade; à segunda, a realidade.” ( Prado Jr. : 1989;100) 

Posto que, a partir de Kant, espaço e conteúdo estão separados, o problema que passa a 

ser privilegiado  é a investigação do modo pelo qual o conteúdo volta a se inserir no espaço. No caso 
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dos empiristas, postula-se uma relação entre as sensações cuja coexistência resultaria no espaço, 

suprindo, assim, a necessária capacidade de síntese elaborada pela consciência, a qual seria aí 

negligenciada. Na ausência desta função sintetizadora, insiste Bergson, sensações inextensivas por si 

só jamais conduziriam à idéia de espaço, a qual só pode surgir da coexistência das sensações com a 

atividade do espírito que as apreende simultaneamente, justapondo-as. No registro bergsoniano, 

teríamos então uma intuição inscrita em nossa constituição que nos possibilitaria percepcionar as 

coisas por meio de certas formas. Daí decorre, aponta Bergson, que o espaço se delineie como 

intuição do espírito. Definição que se aproxima de Kant quando este assinala o espaço como forma a 

priori da sensibilidade, ainda que, para Bergson, o espaço antes de ser forma se presentifique como 

uma ato da consciência, pressuposto fundamentante e menosprezado pelos empiristas. 

Entretanto, a simpatia à concepção kantiana do espaço não impede que Bergson 

implemente uma virulenta crítica à concepção de tempo veiculada pelo kantismo. Na sua leitura, 

Kant, ao empenhar-se em distinguir tempo e espaço, na verdade termina por mesclá-los e confundi-

los, conferindo ao tempo a qualidade de um meio homogêneo.30 O tempo enquanto pura diversidade 

e movimento dificilmente poderia compatibilizar-se com o espaço que se constitui como o locus da 

homogeneidade. Ao filósofo setecentista teria escapado a realidade temporal, - ainda que em sua 

filosofia seja nítida uma prioridade do tempo sobre o espaço31 - uma vez que tratou de pensá-la com 

os mesmos critérios utilizados para lidar com a realidade das coisas, representando-a através da 

                                                 
30 - Acusa Bergson: “O erro de Kant foi tomar o tempo por um meio homogêneo. Parece não ter notado que a 
duração real se compõe de momentos interiores relativamente uns aos outros, e se adquire a forma de um todo 
homogêneo é porque se exprime no espaço. Assim, a própria distinção que ele estabelece entre o espaço e o 
tempo eqüivale, no fundo a confundir o tempo com o espaço, e representação simbólica do Eu com o próprio 
eu. Considerou a consciência incapaz de se aperceber dos fatos psicológicos a não ser por justaposição, 
esquecendo que um meio em que os fatos se justapõem e se distinguem uns dos outros é necessariamente 
espaço e não já duração.” (Bergson; 1988:159)  
31 - Comenta Bento Prado Jr. : “Na estética kantiana, embora inicialmente espaço e tempo pareçam colocar-se 
no mesmo nível, repartindo apenas as duas regiões (sentido externo e interno) da experiência, cabia ao tempo 
uma incontestável prioridade. De alguma maneira, a oposição entre espaço e tempo como oposição do sentido 
interno e sentido externo deve ser corrigida pela afirmação de que o tempo é o sentido interno de um sentido 
externo. Se o espaço constitui a condição formal a priori dos fenômenos do sentido externo, o tempo constitui 
a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. A análise bergsoniana, todavia, mostrou como a 
atribuição dessa função ao tempo estava associada à concepção do tempo como meio homogêneo, de tal forma 
que, em última instância, seria (dada a identificação entre homogeneidade e espacialidade) o próprio espaço a 
condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. Ela passa a exigir, portanto, uma disjunção radical 
entre as formas do tempo e do espaço, proibindo toda ‘colaboração’ do sentido interno com o sentido externo 
na objetividade em geral.” (1989:100) 
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exteriorização e justaposição. Equívoco que o conduziria a postular a consciência como inapta para 

apreender outra realidade que não a espacial, particularmente, a realidade psíquica.  

Argumenta Bergson que ao estender, ainda que tacitamente, a relação de causalidade 

pertinente à exterioridade para a interioridade humana, postulando que realidades tão díspares 

possam ser igualmente assimiladas, ignorando que a justaposição de fatos só pode dar-se no espaço, 

Kant inviabiliza a apreensão dos fatos psicológicos pela consciência. A lei da causalidade em que as 

mesmas causas encadeiam os mesmos efeitos é pertinente ao mundo que nos circunda, mas não à 

realidade vigente nos estados profundos do eu. Nestes, os estados são todos singulares, inexiste a 

repetição ou a regularidade, portanto, a lei da causalidade aqui não se aplica, porquanto o caráter 

heterogêneo dos momentos que perfazem a duração colide e esboroa a obrigatoriedade das mesmas 

causas produzirem invariavelmente os mesmos efeitos. Noutros termos, no âmbito da duração, uma 

mesma causa não se reproduz jamais e, conseqüentemente, os mesmos efeitos não se configuram. Se 

a consciência só pode conhecer fatos que se explicam pelas leis causais, que se distinguem e se 

dispõem separadamente, o conhecimento da realidade psíquica lhe é definitivamente vedado. Não 

obstante, para Kant, este conhecimento é viável porque acredita que, nas profundezas da 

consciência, os estados psíquicos se desdobram tal como coisas no espaço ou que a sua 

multiplicidade coincide com a do número. Destarte, a teoria kantiana logra a confusão da duração 

com a sua representação, ilusão na qual, nas palavras de Bergson, reside a força e a fraqueza do 

kantismo. 

Na perspectiva kantiana, a consciência logra o conhecimento de sua própria natureza, a 

qual será apreendida nos mesmos moldes em que se dá o conhecimento das coisas: “(...) nós 

conhecemos o espírito da mesma maneira que as coisas, percorrendo-as discursivamente no tempo.” 

(Theau; 1969:15) A inacessibilidade das coisas em si deve-se justamente à apreensão do tempo e do 

espaço enquanto elementos constituintes de nossa sensibilidade, aos quais a realidade última dos 

objetos seria absolutamente arredia. A eles devemos, entretanto, a constituição fenomênica do 

mundo e também do eu, que se revelam passíveis de serem conhecidos. Nessa perspectiva, uma vez 

que a consciência não pode apreender a sua própria substância senão pelo prisma de sua intuição 

sensível, qualquer que seja a realidade apreendida, a das coisas ou a da própria consciência, será 

sempre uma afecção do sujeito. Ou seja, a verdadeira natureza do eu, sua realidade em si, jamais 

poderia ser alcançada pelo saber humano: “Nós sabemos que somos, e nós sabemos com uma certeza 

irrefutável que nós somos conscientes, que sentimos, que imaginamos, que pensamos, que 
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desejamos. Mas não sabemos, desde que lancemos nosso olhar além das condições fenomenais, nem 

o que nos faz ser, nem em que consiste nosso ser, nem em virtude de qual razão nós sentimos, 

imaginamos, nos lembramos, pensamos ou desejamos tal como o fazemos.” (Theau; 1969:13) 

Assim, a consciência de si e de nossos eventos interiores não nos elucida sobre a substância do Eu 

ou da consciência. Posto que sua substância e suas atividades só podem ser apreendidas pelas vias do 

tempo e do espaço inerentes à nossa sensibilidade, é como fenômeno que a subjetividade se nos 

configura, jamais se desvelando a sua natureza essencial que nos é interditada.32 Ao enunciar-se 

acerca do estatuto do espaço na filosofia kantiana, em  A Evolução Criadora, Bergson enfatiza: “A 

inteligência, segundo a representação que Kant dela nos dá, está mergulhada num atmosfera de 

espacialidade à qual se acha tão inseparavelmente unida como o corpo vivo ao ar que respira. As 

nossas percepções só nos chegam depois de ter atravessado esta atmosfera. Nela se impregnaram 

antecipadamente da nossa geometria, de modo que nossa faculdade de pensar se limita a reencontrar, 

na matéria, as propriedades matemáticas que nela antecipadamente depositou nossa faculdade 

perceptiva.” (1971:211) Nesse sentido é que J. Theau assinala que as formas a priori da 

sensibilidade, em Kant, são como cortinas que não podem ser transpostas e o tempo, assim como o 

espaço, retém o conhecimento que nele se delineia, condenando o conhecimento interior do Eu à 

circunscrição da ordem fenomênica. 

Insistamos neste ponto. O conhecimento último dos fenômenos é tributo sobre o qual a 

razão não legisla. Certamente, não encontramos em Kant uma inteligência transcendente que a tudo 

elucida, apreende e determina. Em seu lugar emerge a razão humana, à qual está vedado o 

conhecimento último do real, mas não o saber onisciente sobre o fenômeno. Neste sentido, Bergson 

considera que a filosofia kantiana postula como possível uma ciência única que abranja a totalidade 

do real. Totalidade, é claro, que não pode ser captada além das instâncias fenomênicas, uma vez que, 

para Kant, o espírito não transcende a inteligência. Mas se é da razão humana que se trata e se esta 

só pode conhecer de acordo com as faculdades próprias do sujeito cognoscente, é afinal este mundo 

                                                 
32 - Em sua introdução ao Pensamento e o Movente, Bergson é contundente: “Kant estabelecera (...) que nosso 
pensamento se exerce sobre uma matéria previamente dispersa no Espaço e no Tempo, e assim, preparada 
especialmente para o homem: a ‘coisa em si’ nos escapa; seria preciso, para atingi-la, uma faculdade intuitiva 
que não possuíamos. Resultava de nossa análise, ao contrário, que ao menos uma parte da realidade, nossa 
pessoa, pode ser atingida e sua pureza natural. Aqui, em todo caso, os materiais de nosso conhecimento não 
foram criados, ou triturados, e deformados por não sei qual gênio maligno, que teria em seguida jogado num 
recipiente artificial, como a nossa consciência por exemplo, uma poeira psicológica. Nossa pessoa nos aparece 
tal qual é ‘em si‘, desde que abandonemos os hábitos contraídos para nossa melhor comodidade.” (1974:117)  
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que há para ser conhecido. Ainda que não o admita, ao delegar à razão e à ciência o papel de 

desnudamento do real, de produtoras do conhecimento privilegiado, Kant insere-se na tradição, 

prolongando, por um lado, a metafísica moderna e, por outro, realizando uma transposição da 

metafísica antiga. Se nos clássicos seiscentistas a totalidade do saber reside numa instância além do 

homem, - a harmonia preestabelecida de Leibniz, por exemplo - Kant desconfiará desta perspectiva, 

equacionando a necessidade ou a prescindibilidade desta instância extra-humana para que a ciência 

possa se sustentar enquanto conhecimento verdadeiro. Escreve Bergson: “A crítica kantiana, por um 

de seus lados, ao menos, consistirá em questionar se a totalidade destas hipótese seria necessária 

para a ciência moderna como o fora para a ciência antiga, ou se uma parte somente da hipótese não 

seria suficiente.” (1959:796) De um modo ou de outro, na tradição Deus se presentifica na síntese 

dos conceitos, na idéia das idéias. A ciência moderna transporá a instância antes pertinente a uma 

transcendência para o âmbito humano. Não mais Deus, não mais um conceito acima dos conceitos, 

mas as leis e as relações. Em outros termos, com a modernidade, o conhecimento que aí se desenha e 

se torna prevalente estabelece leis e relaciona os termos entre si. Engenho que solicita a presença de 

um espírito instaurador dessas relações, visto que uma relação não se consuma fora da inteligência 

ou de um entendimento que a estabeleça. Daí que o universo enquanto sistema de leis só possa 

existir com a presença de uma inteligência que as designe, que as conheça. Na perspectiva clássica, 

essa inteligibilidade que instaura o real em sua materialidade, bem como as relações entre os seus 

elementos, é infinitamente superior ao homem, não obstante, a humanidade possa, ainda que 

parcialmente, comungá-la. Em A Evolução Criadora, Bergson assinala ser esta a opção de Leibniz e 

Espinosa; outro porém, o caminho kantiano: “Mas não é necessário ir tão longe, e, para efeito do que 

se trata de obter aqui, a inteligência humana é suficiente: tal é precisamente a solução kantiana. Entre 

o dogmatismo da acepção clássica e a crítica de Kant, há justamente a mesma distância que há entre 

o ‘é preciso que’ e o ‘é suficiente que’. ” (1959:796) Ora, esta sutil ironia bergsoniana está a nos 

indicar que a mudança dos termos não é suficientemente  significativa para dar à filosofia kantiana o 

estatuto de um registro inédito. Trata-se apenas de um novo verniz. Em Kant, no lugar de um Deus 

onisciente temos a razão humana, a qual, notadamente, não consiste numa racionalidade subjetiva de 

homens singulares, corresponde, antes, a uma razão universal que os ultrapassa, de modo que a 

unidade do ser adquire caráter formal subsidiado pelo entendimento, evadindo-se de um princípio 

único e transcendente. O entendimento humano unifica, pois, a natureza; seu empreendimento, no 

entanto, é absolutamente impessoal, passa ao largo do poder legislador da razão de cada 

 48



subjetividade, com as quais certamente ele se comunica e se explicita, ao mesmo tempo em que as 

ultrapassa. O paralelo entre este entendimento universal, humano, mas além do homem e a 

transcendência divina não escapa a Bergson: “Ela (a razão) é muito menos que um Deus substancial; 

é um pouco mais, entretanto que o trabalho isolado de um homem ou mesmo o trabalho coletivo da 

humanidade. Ela não faz precisamente parte do homem, é antes o homem que se insere nela, como 

numa atmosfera de intelectualidade na qual sua consciência respiraria.” (1959:797)  Nesse sentido, a 

razão na filosofia kantiana corresponde, parafraseando Bergson, a um deus formal; não é divina, mas 

não esconde a tendência que possui de vir a sê-lo. 

Em suma, o objetivo kantiano, ou seja, estabelecer uma concepção de ciência destituída 

de dimensões metafísicas, atribuir à ciência um caráter humano e estabelecer a razão como fonte e 

origem do conhecimento científico, aponta para uma restrição do dogmatismo da filosofia que o 

precede, uma vez que esta razão que conhece já não é infinita e restrita às limitações humanas; 

malogra, todavia, na medida em que a inteligência, postulada como faculdade de estabelecer 

relações, traveste-se de instância transcendental. E novamente Bergson: “Ao ver na inteligência, 

antes de tudo, uma faculdade de estabelecer as relações, Kant atribui aos termos entre os quais as 

relações se estabelecem uma origem extra-intelectual.” (1959:797) A atribuição desta extra-

intelectualidade denuncia a recusa de reconhecer a inteligência circunscrita a ela mesma, e aponta 

para o necessário esforço da intuição. Não obstante, o caminho aí desvelado não corresponde a uma 

nova filosofia que poderia coincidir com a dimensão extra-intelectual do real com base no esforço da 

intuição, apreendendo seja o espírito, seja a matéria a partir da interioridade, possibilidade que 

apontaria para a revivescência do absoluto – e na qual Kant não se engaja, nos alerta Bergson. 

Inversamente, temos a inteligência que emana de si mesma; ela e não outra instância que a suplante 

constitui a sua própria fonte, de modo que se divorcia completamente do espírito e apreende seja a 

realidade psíquica, seja a realidade material, por intermédio de seus pressupostos ou suas condições 

a priori. Descortina-se, assim, a razão em sua natureza limitada, mas não relativa. A dimensão extra-

intelectual, a intuição sensível constituída pelo tempo e pelo espaço, que permite ao sujeito 

cognoscente apreender os objetos e que se alia à razão no processo de conhecimento, em termos 

kantianos, não ultrapassa jamais a capacidade de compreensão da própria racionalidade, visto que, 

entre a inteligência que perscruta e a matéria que se oferece para a aventura do intelecto, não há 

parentesco. Ou seja, a segunda submete-se às formas impostas pela primeira. Porquanto o real, em 
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sua gênese e em sua natureza genuína, não poderia jamais ser desvelado por uma inteligência que só 

apreende o que se ajusta às suas formas.  

De acordo com a leitura bergsoniana, ao mesmo tempo que a filosofia kantiana se  

empenha em desassociar o espírito humano da natureza em prol das pretensões científicas, libertando 

a ciência de uma herança metafísica, exime-se de criticar as pretensões desta ciência em si mesma, 

mantendo intactos os seus postulados. Ao tecer uma crítica do conhecimento, a cesura entre o 

espírito e a matéria não impede que Kant aceite as premissas de uma ciência única para ambas as 

instâncias que se revelam completamente díspares em sua natureza. Dito de outro modo, a ciência 

postulada pela filosofia kantiana é universal porque decorrente desta razão humana e, 

simultaneamente, a única forma possível de conhecer seja qual for a realidade do objeto a ser 

investigado. Por conseguinte, a experiência de conhecer não muda de natureza quando a inteligência 

se desloca de uma realidade a outra. A objetividade é a mesma seja para o espírito, seja para a 

matéria. Escreve Bergson: “Não há para ele senão uma experiência, e a inteligência a cobre em toda 

a extensão. É isto que Kant exprime ao dizer que todas as nossas intenções são sensíveis, ou, em 

outros termos, infra-intelecutuais. E é isto que ele precisaria admitir com efeito, se nossa ciência 

apresentasse em todas as suas dimensões uma igual objetividade.”(1959: 799) Assim, no registro 

kantiano o entendimento coincide com a experiência, de modo que unicamente o conhecimento 

gerado pelo intelecto, o saber discursivo, pode ser tomado como verdadeiro ou teoricamente 

aceitável. Daí a interdição da metafísica, a qual só se viabilizaria por um esforço de intuição que 

superasse completamente o intelecto. Sob os olhos kantiano, contudo, esta intuição é fictícia.  

Ao problematizar as limitações da crítica kantiana, Bergson considera que, ao 

considerarmos que a ciência do psíquico não é a mesma da matéria e que a objetividade se exaure 

cada vez mais na medida em que adentramos o estudo do espírito, em algum momento seria possível 

postular uma intuição que transbordasse a inteligência e lograsse coincidir com a natureza do 

espírito, uma vez que ele se revela inapreensível pelas formas da inteligência. Nessa senda, seria 

inequívoca a configuração de uma intuição supra ou ultra –intelectual, - e já não infra-intelectual -, a 

qual, transcendendo o papel subordinado que Kant lhe confere, se apossaria da própria inteligência, 

alargando assim os horizontes nos quais o saber humano pode mover-se, libertando-o da sina de 

produzir um conhecimento circunscrito à exterioridade e à realidade fenomênica. Estaria aberto aqui 

o veio que instauraria uma cesura com a tradicional filosofia da inteligência: “Kant, segundo 

Bergson, teve razão em pensar que o real, a coisa em si, ultrapassa a inteligência, mas errou ao 
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limitar a intuição ao conhecimento do sensível, reduzindo-a a um domínio menor que aquele dos 

conceitos, em lugar de estende-la além dos conceitos até a realidade mesma.” ( Gilson; 1978:54) 

O que Bergson vislumbra, em sua crítica à filosofia kantiana, é a possibilidade de um 

conhecimento que possa coincidir com o ser, em vez de impor-lhe a sua forma e suas limitações. Em 

O Pensamento e o Movente, o autor  considera: “Nossa pessoa nos aparece tal qual é ‘em si’, desde 

que abandonemos os hábitos contraídos para nossa melhor comodidade. Mas não seria assim em 

relação a outras realidades, talvez mesmo em relação a todas?” (1974:117) O ato de conhecer 

permeado por uma instância extra-intelecutal, emancipar-se-ia do universo fantasmático das coisas 

em si e lançar-se-ia ao interior do próprio absoluto, conduzido por uma intuição viabilizadora de 

uma inteligência que transborda a si mesma: “Seria ir buscar a experiência em sua fonte, ou melhor, 

acima dessa virada decisiva em que ela, infletindo-se no sentido de nossa utilidade, torna-se 

propriamente experiência humana. (...) Desfazendo o que essas necessidades fizeram, 

restabeleceríamos a intuição em sua pureza primeira e retomaríamos contato como real.” (Bergson; 

1990:151) Para que o kantismo enveredasse por esse caminho, todavia, seria imperativo reconhecer 

a duração como estofo essencial da realidade e distinguir sua natureza temporal do tempo 

espacializado no qual atua a razão humana. Direção que confronta diretamente com as teses 

kantianas, as quais se ancoram na assunção do conhecimento como uma posse de fatos exteriores 

uns aos outros e exteriores ao espírito,  sejam eles pertinentes a realidades psíquicas ou materiais.  

Ora, a apreensão do real pela interioridade exige a coincidência com uma temporalidade 

múltipla em que as formas não se distinguem nitidamente e que, em meio à mescla em que se 

mobilizam, geram novas realidades, decorrentes das formas que as antecedem. Nada mais 

incompatível com o kantismo. Nesse registro, os fatos a serem conhecidos pela razão humana, sejam 

eles de natureza psíquica ou material, distribuem-se claramente sobre um plano espacial, 

coincidindo, assim, com a própria forma da inteligência, a qual só pode conhecer o que se molda aos 

seus padrões de inteligibilidade. E novamente, Bergson: “A impotência da razão especulativa, tal 

como Kant a demonstrou, talvez não seja, no fundo, senão a impotência de uma inteligência 

submetida a certas necessidades da vida corporal e exercendo-se sobre uma matéria que foi preciso 

desorganizar para a satisfação de nossas necessidades. Nosso conhecimento das coisas já não seria 

então relativo à estrutura fundamental de nosso espírito, mas somente a seus hábitos superficiais e 

adquiridos, à forma contingente que depende de nossas funções corporais e nossas necessidades 

inferiores.” (1990:151) Descarta-se, com esta razão subsumida nos imperativos das urgências 
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pragmáticas, a possibilidade de um conhecimento que coincidisse com a natureza mesma do ser, o 

tempo em seu movimento incessante e gerador de inéditas realidades. O que se trata de conhecer, no 

registro desta razão especulativa, não é a realidade em seu estado de florescimento, observa Bergson 

em A Evolução Criadora, mas a realidade já gerada e cristalizada nas fixas dimensões do espaço. No 

kantismo, a razão dá continuidade à tradição em vez de instaurar a ruptura porque a dimensão extra-

intelectual da inteligência, a intuição sensível, é regida e subordinada à lógica da intelectualidade e 

impõe às realidades com que se depara - matéria ou espírito – a forma do intelecto, espacializando 

assim o tempo. A intuição sensível constituída pelo tempo e pelo espaço, tal como postulada por 

Kant, na verdade confunde as duas realidades, transpondo o primeiro para o segundo e 

inviabilizando que a realidade em sua natureza temporal e móvel possa ser apreendida. Ao atribuir, 

em sua filosofia,  lugar privilegiado idéias acerca do futuro progresso e evolução, todas vinculadas a 

uma reflexão acerca da temporalidade, é ao tempo transposto em espaço que Kant nos remete e não à 

real natureza do tempo. Resta-nos a alternativa de estabelecer a duração – a coisa em si, ou a fonte 

radical de tudo - como ininteligível e nos atermos aos limites de uma experiência intemporal, ao 

conhecimento viabilizado pela razão humana, simultaneamente gênese de si própria e de todo o 

conhecimento ao qual o homem pode ascender.  

Bergson é incisivo: em Kant, o tempo que está ao alcance do nosso pensamento é artifício 

humano, fabulação, fantasmagoria que acalenta uma consciência atônita perante o movimento. O 

tempo aí implicado no conhecimento possível do Eu e do mundo, assim como o espaço, é 

homogêneo, gerador de uma interioridade e de uma realidade tangível, igualmente homogêneas, é 

apenas “um modo de representar e não uma realidade suscetível de nos fazer coincidir com nós 

mesmos de forma total.” (Leopoldo e Silva; 1994:166) Daí provém a equalização entre a percepção 

da exterioridade e a percepção da interioridade, ambas regidas pelo mesmo princípio de causalidade, 

coincidência que torna inacessível o conhecimento de uma realidade distinta da matéria. Mais 

claramente: é a realidade do espírito que se perde definitivamente para o conhecimento. Essa 

perspectiva nos cauciona a possibilidade do conhecimento sólido do universo dos fenômenos, mas, 

ao mesmo tempo, nos induz a uma apreensão intelectual do Eu que adquire as características da 

matéria e do mundo fenomênico. Ou seja, é a partir da exterioridade que apreendemos o nosso 

próprio eu, uma vez que a consciência é incapaz de intuir diretamente a realidade, qualquer que seja 

a sua natureza. Assevera Bergson que tal ponto de vista nos livraria da necessidade de conhecer as 
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coisas em si, não fosse a razão prática e os imperativos do dever a nos lembrar incisivamente que o 

em si existe e não pode ser negligenciado.  

Desautorizando completamente esta identificação entre tempo e espaço - ao menos no 

campo do real, uma vez que na esfera da representação, como veremos, são análogos - Bergson 

assinala que, se a realidade última do tempo coincidisse com o modo pelo qual o apreendemos 

superficialmente, as pretensões de mensuração e de controle, características da ciência, não se 

limitariam ao domínio do espaço, mas a subsunção do tempo aos desígnios científicos já teria sido 

lograda. Utopia irrealizável, uma vez que o caráter incomensurável do tempo é irredutível. Nos 

dizeres do autor: “(...) a duração enquanto duração, o movimento enquanto movimento escapam ao 

conhecimento matemático, o qual detém do tempo apenas a simultaneidade, e do movimento, a 

imobilidade. É disso que os kantianos, e até os seus adversários, não parecem ter-se apercebido: no 

pretenso mundo fenomenal, feito pela ciência, todas as relações que não podem traduzir-se em 

simultaneidade, isto é, em espaço, são cientificamente incognoscíveis.” (Bergson; 1988:161) No 

Ensaio, o tema fundamentante consiste no reconhecimento de que a duração efetivamente real é 

aquela que vivenciamos plenamente no interior de nós mesmos e que apresenta uma relação de 

absoluto estranhamento em relação ao tempo homogêneo do qual Kant teria derivado seus interditos 

metafísicos, especialmente aquele que concerne ao conhecimento do espírito. 

Nesse registro, o tempo kantiano não é mais do que um constructo que nos faculta 

apreender o real enquanto sucedâneo de imobilidades.  Construção que logra a pulverização da 

dimensão movente do real, na medida em que se circunscreve a uma condição formal da 

subjetividade. Assinala Jean Theau: “Desde que se interrogue com diligência a intuição imediata, 

(...) percebe-se que o tempo da representação não é senão um falso tempo, fabricado a partir do 

espaço e que o tempo verdadeiro, longe de esconder a realidade do espírito à consciência, a revela 

interiormente.” (Theau; 1969:20) Assim, ao sustentar a incompatibilidade absoluta entre a natureza 

do tempo e do espaço, Bergson desordena completamente a filosofia kantiana.33 A crítica à estética 

                                                 
33 - Não obstante, Bento Prado Jr. aponta uma similaridade entre Bergson e Kant: “Mas a oposição radical a 
Kant não impede a existência de ao menos um ponto comum. A comunidade entre ambas as filosofias reside na 
importância que ambas atribuem à estética, e que se traduz pela afirmação de uma continuidade no processo 
que conduz da percepção ao conhecimento científico. (...) Da mesma maneira, para Bergson o conhecimento é 
(...) continuação e aprimoramento da percepção. Isto significa que, em ambas as filosofias, a idéia do 
conhecimento permanece marcada por um ideal intuicionista.” (Prado Jr.; 1989:93) Destarte, se Kant sustenta 
que o modo pelo qual se dá a relação entre conhecimento e o objeto e o modo para o  qual tende todo o 
pensamento é a intuição ( Kant, 1950:53), Bergson salientará a precariedade de toda concepção, a qual só atua 
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kantiana é, simultaneamente, a reafirmação da cesura com a clássica concepção do entendimento que 

se estende do senso comum à filosofia. Assinala o comentador: “A recusa da solução kantiana é, 

portanto, ao mesmo tempo, a recusa da tradição do entendimento e negação de toda filosofia, de toda 

ciência anterior, e superação dos equívocos da consciência desarmada da cotidianidade.” (Prado Jr.; 

1989:89) Assim, em Bergson, aquilo que, no kantismo, habitava o âmbito do incognoscível dá 

margem a um fluxo, ou, apropriando-nos da imagem de J. Theau, a um rio de vida onde o 

pensamento se encontra em contato direto com sua própria realidade. O tempo real, antagônico a 

este tempo artificial erigido a partir do espaço, não será aquele que encobre a realidade do eu, mas 

que, inversamente, a desvela em sua plenitude, permitindo à consciência a coincidência com a sua 

própria interioridade. Em definitivo, o que Kant negligencia é a própria duração do espírito, o que o 

conduz a uma apreensão da subjetividade absolutamente oposta à de Bergson: “ (...) o Eu kantiano 

encarna a unidade racional, o Eu bergsoniano, a unidade cambiante.” (Gilson; 1978:15) 

Convém retomarmos as reflexões bergsonianas para que possamos compreender mais 

claramente este tempo construído no universo representativo que vem usurpar o lugar da 

temporalidade movente e mutante do real. Consoante a análise tecida por Bergson, o espaço 

homogêneo, enquanto intuição da consciência, seria concomitante a uma certa resistência ao que é 

múltiplo e diferenciado, ou seja, o que não tem a clareza como tributo imediato: “Mas a concepção 

de um meio vazio homogêneo é algo de completamente extraordinário, e parece exigir uma espécie 

de reação contra a heterogeneidade que constitui o próprio fundo de nossa experiência.” (Bergson; 

1988:71) O estatuto de extraordinário justifica-se porque tal faculdade seria uma exclusividade dos 

seres humanos que apresentariam a habilidade de conceber um espaço destituído de qualidade, ao 

lado, é claro, da capacidade de reconhecer a realidade heterogênea das qualidades sensíveis. No 

entanto, será a primeira delas, a realidade do meio homogêneo que nos credenciará para as 

atribuições funcionais do nosso cotidiano. Em outros termos, a inteligência, ao orientar-se por este 

espaço não qualitativo, encontra aí o lugar apropriado para que suas ações de adaptação, 

sobrevivência e instrumentalidade se façam prevalecentes.  

Entrementes, esta vocação da consciência racional para guiar-se na homogeneidade, para 

“percepcionar um espaço sem qualidades”, na expressão do filósofo, enseja o intento de adaptar tudo 

aquilo com que se defronta a este meio não qualitativo. Digamos que, por força do hábito, a 
                                                                                                                                                     

quando somos privados da percepção. Em outros termos, para Bergson, o raciocínio, subsidiário da capacidade 
perceptiva, “vem para preencher os seus vazios e para ampliar o seu alcance.” (Bergson; 1959:1367) 
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consciência coteja com a lógica do espaço mesmo as realidades que habitam esferas a ele alheias e 

que lhe são incompatíveis, tais como as realidades puramente qualitativas. À guisa de exemplo: o 

tempo. Bergson não está a alegar que confundimos tempo e espaço. O primeiro continua a ser 

apreendido como algo de natureza distinta do segundo, mas é apreendido em registro análogo, uma 

vez que, no auto-engano da consciência, o tempo compartilha, com a realidade do espaço, a 

homogeneidade. Mais explicitamente, por um esforço da inteligência, a qualidade da homogeneidade 

extrapola a dimensão espacial e se revela coextensiva às realidades temporais. A consciência, 

habituada a guiar-se pela realidade exterior, que é espacial, rompe o contato com a realidade 

movente e busca resgatá-la por uma representação intelectual, transpondo-a para o espaço. Resulta 

desta conversão, como assinala Trotignon, que a multiplicidade interna de natureza temporal adquire 

o aspecto da multiplicidade geométrica pertinente ao espaço. Assim, a realidade do espaço 

presentifica um obstáculo no encontro do Eu com sua natureza movente e com sua incessante 

produção da diferença: a duração. Todavia, não se trata do espaço vivido propriamente, e sim da 

representação simbólica do tempo no espaço, forjada pelo intelecto que finda por transmudar e 

homogeneizar a interioridade humana34. 

A espacialização do tempo, o congelamento segmentado da duração que lhe confere esta 

qualidade negativa à qual alude o autor, forja uma percepção outra acerca da natureza das realidades 

que se desenrolam fora do espaço. Particularmente, é isto que verificamos no que concerne aos 

estados de consciência, os quais, ao serem pensados espacialmente, propiciam a impressão de se 

desdobrarem ordenada e sucessivamente, obnubilando seu caráter múltiplo e heterogêneo, bem como 

sua mobilidade. Ou seja, o espacializar da psique torna imperativo destituí-la daquilo que a define: a 

duração: “É verdade que ao fazer-se do tempo um meio homogêneo em que os estados de 

consciência parecem desenrolar-se, se admite, por isso mesmo instantaneamente, (...) que ele se 

subtrai à duração.” (Bergson; 1988:71) O quadro que se desenha com a assertiva bergsoniana vem 

ratificar a discussão acima tecida, ou seja, a propensão da consciência para apreender como objeto 

material, para coisificar os estados de consciência. É próprio dos objetos materiais, cuja concreção 

está atrelada ao espaço, apresentarem-se em simultaneidade, exteriores uns em relação aos outros, 

com contornos fixos e espaços vazios entre eles, o que os torna passíveis de mensuração. Em 

                                                 
34 - “Assim, não é o espaço como extensão imediata vivida em estreita intimidade com a temporalidade vivente 
que é um obstáculo, é a espacialidade objetivada e retomada em seguida por um esforço intelectual de 
homogeneização interna.” (Trotignon; 1968: 137) 
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contrapartida, é outra a manifestação do movimento temporal imanente aos estados da alma, os quais 

se interpenetram incessantemente e se contaminam, de modo que, em meio à sucessão pura, o mais 

simples deles não deixa de espelhar a completude da alma.  

Ora, a disparidade entre os estados psíquicos e as coisas materiais minimiza-se sob a 

égide de uma concepção homogênea do tempo, constructo ao qual subjaz uma estratégia da 

inteligência para esquivar-se do mal-estar ensejado por algo insubordinável às suas artimanhas 

classificatórias. Dito de outro modo, o pensamento que organiza a ação tem como categoria 

estruturante o espaço e, ao se defrontar com realidades arredias a tal forma de apreensão, como 

aquelas permeadas por qualidades duráveis, empenha-se em submetê-las ao mesmo tratamento, 

destituindo destas realidades dinâmicas e mutantes os seus traços temporais: “O tempo concebido 

sob a forma de um meio indefinido e homogêneo não é senão o fantasma do espaço assediando a 

consciência reflexa.” (Bergson; 1988: 72) Assim é que a consciência engendra um espaço ideal, no 

qual se localiza o tempo homogêneo. Convém matizarmos essa idéia. No espaço prevalece a 

distinção e a simultaneidade, não há vestígios aí da sucessão, a qual só existe no tempo. A criação de 

um tempo homogêneo, contraditoriamente, faz coexistir sucessão e simultaneidade numa 

temporalidade que tem o estatuto do artificio, um tempo simbolicamente representado, através do 

qual o intelecto visa a capturar o que lhe é inacessível: “O espaço homogêneo é uma concepção, uma 

invenção do espírito que tenta restabelecer a síntese real da vida.”(Trotignon; 1968:135). Invenção 

que cristaliza o movimento nessa dimensão simbólica, maximizando a fratura do Eu com a sua 

natureza mais profunda. 

Com a construção do tempo espacializado, estamos insertos numa duração de natureza 

outra, o que motiva o autor a conjeturar, no Ensaio, uma visão dualista da duração. A primeira, 

genuína, é pura mobilidade e interpenetração dos elementos que lhe são constitutivos; a outra, 

artificial, justapõe e fixa os estados psíquicos dotando-os de uma clareza e inteligibilidade 

originalmente estranhas. Eis o modo pelo qual o espaço se imiscui na temporalidade psíquica, 

violentando-a e pervertendo-a . Antagônica a essa totalidade fragmentada, a duração psicológica não 

se compõe de estados fixos e justapostos. Escreve Bergson: “A duração totalmente pura é a forma 

que a sucessão de nossos estados de consciência adquire quando o nosso Eu se deixa viver, quando 

não se estabelece uma separação entre o estado presente e os anteriores.” (Bergson; 1988:72) Na 

duração genuína habita a sucessão. Temos aqui, ancorando-nos no exemplo de Bergson, algo similar 

a notas musicais: há variedade, há diversidade, o que não obstrui uma fusão, uma solidariedade que 
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nos conduz à apreensão do todo, sem que sejamos obrigados a decompô-lo. Eis a imbricação que 

peculiariza a duração psicológica, cuja sucessão não é distinta e cujos elementos, de tal forma se 

amalgamam e se solidarizam, que propiciam à duração o seu perfil concomitantemente mutante e 

contínuo, esquivo e insubordinado à idéia de espaço. Destarte, a natureza temporal da duração se 

deslinda como arredia aos critérios de atuação da consciência reflexa, a qual, orientando-se através 

da idéia de espaço, forja uma representação do Eu consonante com suas idiossincrasias. Daí deriva 

que a sucessão pura, a duração ou a natureza mesma da consciência que pode ser captada pela 

percepção imediata se transmude e torne-se estranha para si mesma.  

A inteligência imiscui a noção de espaço na duração qualitativa e na sucessão pura, 

organizando os estados mentais como se organizam as coisas, um ao lado do outro, um exterior ao 

outro: “ (...) em resumo, projetando o tempo no espaço, exprimimos a duração pela extensão, e a 

sucessão toma para nós a forma de uma linha contínua (...) cujas partes se tocam sem se 

penetrar.”(Bergson; 1988:73) A rigor, a adequação da realidade temporal ao espaço opera uma outra 

qualidade de sucessão. Bergson assevera que, no âmbito da duração, o que prevalece é a sucessão 

pura; inexistem aqui a justaposição e a separação que dotam os elementos de uma exterioridade que 

lhes é estranha. A instauração da extensão nessa sucessão durável nos leva ao vislumbre da ordem, à 

localização unívoca de cada uma das partes. É indubitável, portanto, que só se ordena a sucessão 

quando esta é projetada no espaço, o que propicia a emergência de uma sucessão outra, cujos 

elementos são simultâneos e ao mesmo tempo distintos. A ordenação da duração pura através do 

espaço possibilita à inteligência o domínio sobre algo que fundamentalmente lhe é inalcançável. A 

experiência vivida pelo Eu numa realidade puramente qualitativa é reencontrada numa instância não 

qualitativa, de modo que os estados da consciência se metamorfoseiem num sistema de 

racionalizações acerca destes estados, agora desdobrados no tempo mensurável que viabiliza sua 

distinção, classificação e conhecimento. Em contraposição a este conjunto de representações através 

dos quais a realidade da consciência se dá a conhecer, ao nos situarmos plenamente na duração, sem 

intervenção explícita ou subliminar da percepção espacial, experienciamos a vigência de uma 

sucessão de mudanças qualitativas que se fundem, sem que os limites entre os elementos 

constituintes estejam claramente desenhados ou se relacionem na pura exterioridade. No lugar da 

distinção, o que temos é a fusão. Enfim, o que Bergson explicita aqui é que a temporalidade ou a 

duração é pura qualidade e diferença, antinômica à realidade do número. 
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Ao considerarmos que há sucessão na duração, a impressão que nos assalta num primeiro 

momento é de que há analogia entre tempo e espaço, como se o primeiro constituísse efetivamente 

uma grandeza mensurável. Não obstante, visto que a sucessão temporal em sua multiplicidade se 

apresenta indiferenciada e qualitativa, não é possível congelar seus elementos e separá-los, tal como 

procedemos quando decompomos o número - a não ser que nos proponhamos a violentar a duração, 

inserindo nela a idéia de espaço, recurso ao qual a consciência adere quando reflete sobre si mesma. 

Em O Pensamento e o Movente, Bergson alude à incompatibilidade entre a realidade do tempo e a 

matemática: “Sua essência (do tempo) consistindo em passar, nenhuma de suas partes pode 

permanecer ainda, quando outra se apresenta. A sobreposição das partes em vista da medida, é, pois, 

impossível, inimaginável, inconcebível.(...) A linha que medimos é imóvel, o tempo é mobilidade.” 

(Bergson; 1974: 107)  Comumente, o pensamento reflexionante permanece ignorante, incólume a 

este processo mutante no qual uma totalidade se altera constantemente e constitui a própria 

interioridade da consciência que pensa. A consciência se angustia frente a uma realidade múltipla, 

mutável e essencialmente dinâmica, inadequada para os moldes de seu comportamento habitual. 

Instaura, assim, como objeto de persecução, a mensuração pertinente ao âmbito da extensão, a qual 

não tem, todavia, plausibilidade quando se trata de realidades temporais, da duração: “A diversidade 

é insuportável à nossa inteligência matemática. (...) A medida uniformiza o dado e lança o elemento 

simples à universalidade das coisas, ao elemento numérico.” (Jankélévich; 1959:45) A consciência 

confunde-se perante a interpenetração dos elementos psíquicos que constitui a duração e com o 

enriquecimento gradual do eu, e, impulsionada pela tendência à espacialização inerente ao intelecto, 

por sua vocação matemática, como assinala o comentador, percepciona-os como elementos 

estanques e exteriores entre si, como se fossem números e, enquanto tais, homogêneos. 

Certamente, apenas o espaço pode viabilizar o desdobramento de uma multiplicidade 

distinta, justamente porque nele não há a duração. Asserção que adquire singular clareza quando 

Bergson reflete sobre o movimento, elucidando que o mesmo se dá no tempo e só pode ser 

apreendido por obra da consciência. Mais explicitamente: no espaço os corpos se deslocam e 

ocupam a cada momento uma posição. Aí existem em estado de solidão: “(...) cada um dos estados 

ditos sucessivos do mundo exterior existe só (...).” (Bergson; 1988:85). Apenas a consciência pode 

captar a multiplicidade, sintetizando o conjunto das posições delineadas pelo móvel, em virtude de 

sua capacidade de reter na memória as posições que já não existem, vinculando assim o passado com 

o presente, e este com os movimentos que estão ainda para serem criados, numa sucessão contínua e 
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ininterrupta. Capacidade que faz com que a consciência assuma, no Ensaio, a condição de artífice do 

movimento. Interessante é que, ao conservar na psique as posições passadas, a consciência está 

produzindo fatos psicológicos que derivam de eventos exteriores a ela. Consoante tais observações, à 

consciência cumpre produzir inclusive a sucessão, a qual não se verifica no espaço, sem o esforço da 

abstração. Ancorando-nos na leitura deleuzeana, a experiência psicológica da duração duplica-se 

com a experiência física do movimento. O movimento transposto para a realidade extensa coincide 

com o espaço percorrido pelo móvel, delineando uma multiplicidade numérica cuja divisibilidade é 

infinita. Sob esse prisma, o movimento em sua duplicação espacial produz variação de grau, mas não 

a heterogeneidade imanente à dinâmica da duração “(...) que é a alteração, multiplicidade virtual 

qualitativa, como a corrida de Aquiles que se divide em passos, mas que muda de natureza toda vez 

que se divide. Bergson descobre que, sob o translado local, há sempre um transporte de natureza 

outra.” (Deleuze; 1999:36) Nessa senda, Bergson insiste na necessidade de discernir no movimento 

o espaço percorrido e o ato pelo qual o percorremos. Se o espaço consiste em quantidade 

homogênea, outra a natureza do ato cuja realidade qualitativa é intrínseca à consciência. 

Não obstante, por hábito, fundimos as duas realidades, atribuindo ao movimento, 

produtor incessante de diferenças, a divisibilidade do espaço percorrido, no qual predomina a 

homogeneidade, ao mesmo tempo em que projetamos os atos no espaço, solidificando-os na linha 

percorrida pelo móvel. Se esta deturpação da especificidade do movimento fosse legítima, os 

intervalos em que o segmentamos jamais poderiam ser ultrapassados. Ou seja, no espaço os 

intervalos que separam dois pontos podem ser infinitamente divisíveis, mas o movimento não está 

no espaço e não pode ser decomposto em partes distintas; em caso contrário, vislumbraríamos uma 

infinitude de atos estanques justapostos, e não se configuraria a continuidade do movimento: o ato 

que perpetra a alteração e a ultrapassagem. Equívocos que suscitaram, segundo o filósofo, os 

sofismas da escola de Eléia. Zenão, ao objetivar a recomposição do movimento de Aquiles a partir 

de uma lei escolhida arbitrariamente, - qual seja, tratar o movimento do mesmo modo que se trata o 

intervalo percorrido, decompondo-o e recompondo-o de acordo com seus arbítrios, teria enveredado 

pela ilusão de similaridade entre o movimento e o espaço. Nas palavras do autor: “Mas a verdade é 

que cada um dos passos de Aquiles é um acto simples, indivisível e, depois de um determinado 

número desses atos, Aquiles terá ultrapassado a tartaruga. A ilusão dos Eleatas está em identificar 

esta série de actos indivisíveis e sui generis com o espaço homogêneo que os supõe.”( Bergson; 

1988:80) A pretensão de recompor os passos de Aquiles com os mesmos critérios dos passos da 
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tartaruga, acreditando reconstituir o movimento de Aquiles com atos simultâneos, contíguos e 

estanques, substituindo a diferenciação heterogênea pela mudança de grau resulta na pulverização da 

diferença e da mobilidade.35 A este propósito é subjacente a tendência de lidar com os fatos da 

consciência como coisas que se sucedem linearmente no espaço. O movimento se dá no tempo e 

enquanto tal não é constituído por fragmentos exteriorizados e semelhantes entre si. Se assim o 

fosse, da tese de Zenão depreenderíamos que o tempo ao invés de ser o âmbito constitutivo do 

movimento e da diferenciação, obstaculizaria toda e qualquer mobilidade ou mudança. Dito de outro 

modo, se o tempo real fosse composto por instantes exteriores uns aos outros e semelhantes entre si, 

o que nos facultaria saltarmos de um instante a outro, “ todo ato que tivesse que superar os 

momentos de um tempo semelhante seria continuamente fragmentado, dividido, e por assim dizer 

separado a cada instante de si mesmo: teríamos assim os átomos dos atos contíguos, jamais um ato 

único em marcha.” (Theau; 1969:20). De acordo com Bergson, o espaço percorrido e o movimento 

são inconciliáveis: o primeiro, em sua divisibilidade infinita, revela sua pertinência a um meio 

homogêneo; o segundo, enquanto ato de percorrer, produz incessantemente heterogeneidades. Ao 

produzi-las, engendra mudanças que repercutem no todo: “Quando Aquiles ultrapassa a tartaruga, o 

que muda é o estado do todo que compreendia a tartaruga, Aquiles e a distância entre os dois.” 

(Deleuze, 1985:17)36 

                                                 

35 A evidência definitiva do equívoco de Zenão nos seria fornecida se déssemos voz a Aquiles. Em sua 
conferência A Percepção da Mudança Bergson cogita essa possibilidade: “Solicitemos então a Aquiles que 
comente seu percurso, eis sem dúvida o que ele nos responderá: ‘Zenão quer que Eu me dirija do ponto onde 
estou ao ponto do qual a tartaruga saiu, daí ao ponto do qual ela saiu novamente, etc.; é assim que ele procede 
para me fazer correr. Mas eu, ao correr, percebo de outro modo. Dou um primeiro passo, depois um segundo, e 
assim sucessivamente: finalmente, após um certo número de passos, dou um último passo pelo qual alcanço a 
tartaruga. Eu preencho assim uma série de atos indivisíveis. Meu curso é uma série de atos. (...) você pode 
distinguir suas partes. Mas você não tem o direito de desarticulá-lo segundo uma outra lei, nem de supô-la 
articulada de outra maneira. Proceder como o faz Zenão, é admitir que o curso pode ser decomposto 
arbitrariamente, como o espaço percorrido; é crer que o trajeto se aplica realmente contra a trajetória; é fazer 
coincidir e por conseqüência confundir movimento e imobilidade.” (Bergson; 1959:1380) Enfim, Aquiles pode 
nos dar o que Zenão não alcança: o olhar da interioridade.  
36 O clássico exemplo do açúcar que não se dissolve no copo com água reitera a idéia de que a produção da 
mudança qualitativa muda o todo em sua completude. Deleuze alude a este exemplo: “(...) Bergson parece 
esquecer que o movimento de uma colher pode apressar a dissolução. Mas o que pretende ele dizer em 
primeiro lugar? É que o próprio movimento de translação que desprende as partículas de açúcar e as coloca em 
suspensão na água exprimem uma mudança no todo, isto é, no conteúdo do copo, uma passagem qualitativa da 
água onde há açúcar ao estado de água açucarada. Se Eu agito com a colher, acelero o movimento, mas 
modifico também o todo que compreende agora a colher, e o movimento acelerado continua a exprimir a 
mudança no todo. (...) O que Bergson pretende dizer, sobretudo com o copo de água açucarada, é que minha 
espera, seja ela qual for, exprime uma duração enquanto realidade mental, espiritual. Mas por que esta duração 
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Além deste descompasso entre o movimento e o espaço percorrido há que se considerar 

que o movimento jamais se refaz com a representação de posições no espaço ou com um conjunto de 

instantes contíguos tais como “cortes imóveis”, como dirá Deleuze, ou como dirá Bergson em Le 

Pénsee et le Mouvant: “Mas os momentos do tempo e as posições do móvel são apenas instantâneos 

tomados por nosso entendimento na continuidade do movimento e da duração.(1974:110) 

Exatamente o que se verifica na substituição dos passos de Aquiles pelos passos da tartaruga. Temos 

aqui uma representação de algo que se dá no tempo pela justaposição de intervalos fixos no espaço, 

os quais, por sua própria natureza, estão impossibilitados de dar o salto qualitativo dos cortes 

estanques para o movimento37. Assim, esta representação do movimento temporal no espaço resulta 

no congelamento do movimento; ao invés da produção de heterogeneidades temos uma 

simultaneidade de instantes ou intervalos que primam pela homogeneidade ou, no máximo, por uma 

diferença de grau, e não de qualidade. Escreve Deleuze: “ (...) não se pode reconstituir o movimento 

através de posições no espaço ou de instantes no tempo, isto é, através de ‘cortes’ imóveis. Essa 

reconstituição só pode ser feita acrescentando-se às posições ou aos instantes a idéia abstrata de uma 

sucessão, de um tempo mecânico, homogêneo, universal e decalcado do espaço, o mesmo para todos 

os movimentos. E então, de ambas as maneiras, perde-se movimento.” ( Deleuze; 1985:90 ) O tempo 

assim concebido esboroa a própria duração e nos impede de contemporizar com Bergson quando 

assevera, em Matéria e Memória, que o movimento é mudança qualitativa e mudança qualitativa é 

movimento.  

                                                                                                                                                     
espiritual testemunha não apenas para mim, que espero, mas para um todo que muda? Bergson dizia: o todo 
não é dado nem pode vir a sê-lo (...). Muitos filósofos já haviam dito que o todo não era dado nem passível de 
ser dado; a única conclusão que tiravam disto era que o todo era uma noção desprovida de sentido. A 
conclusão de Bergson é muito diferente: se o todo não é passível de ser dado é porque ele é o aberto e porque 
lhe cabe mudar incessantemente ou fazer surgir algo de novo; em suma: durar: ‘A duração do universo deve 
constituir uma unidade com a latitude de criação que nele pode haver.’ De tal modo que toda vez que nos 
encontramos diante de uma duração ou numa duração, poderemos concluir pela existência de um todo que 
muda, e que é aberto em alguma parte.” ( Deleuze, 1985:19)  
37 Em O Pensamento e o Movente, Bergson argumenta: “Mas os momentos do tempo e as posições do móvel 
são apenas instantâneos tomados por nosso entendimento na continuidade do movimento e da duração. (...) 
Diremos o mesmo da mudança. O entendimento a decompõe em estados sucessivos e distintos, supostamente 
invariáveis. Considere-se de mais perto cada um desses estados, perceber-se-á que eles variam; como poderiam 
durar se não mudassem, perguntamos? O entendimento os substitui por uma série de estados menores que se 
decomporão por sua vez, se necessário, e assim indefinidamente. Como, entretanto, não ver que a essência da 
duração está em fluir, e que com o estável acoplado ao estável não se fará jamais algo que dure? O real não são 
os ‘estados’, simples instantâneos tomados por nós, ainda uma vez, ao longo da mudança; é, ao contrário, o 
fluxo, é a continuidade de transição, é a mudança ela mesma. O que há é um progresso ininterrupto de 
mudança - uma mudança sempre aderente a si mesma numa duração que se alonga sem fim.” (Bergson; 
1974:110)  
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O movimento diferenciador caracteriza, portanto, o Eu, a interioridade profunda do 

homem. A consciência, para tornar inteligível aquilo que se lhe oferece ao pensamento, trata de 

pulverizar o movimento e dissipar o amálgama dos fatos mentais, exteriorizando-os uns em relação 

aos outros, distinguindo-os, dispondo-os separadamente no espaço. Transmuda-se, assim, a 

multiplicidade qualitativa e heterogênea em multiplicidade distinta e quantitativa. Operação que 

solicita uma temporalidade homogênea, espacializada, que se edifica numa instância simbólica. 

Assevera o autor que a consciência mantém a lembrança38 dos movimentos passados que já não 

existem, cujo vestígio durável permanece. Essa lembrança é organizada, simbolizada e alinhada. 

Asserção que se confirma quando se lê: “Assim, no nosso Eu há sucessão sem exterioridade 

recíproca: fora do eu, exterioridade recíproca sem sucessão: exterioridade recíproca, pois a oscilação 

presente é radicalmente distinta da oscilação anterior que já não existe; mas ausência de sucessão, já 

que a sucessão só existe para um espectador consciente que se lembre do passado e justapõe as duas 

oscilações ou os seus símbolos num espaço auxiliar.” (Bergson; 1988:79) Em síntese, na realidade 

exterior, que é a realidade do espaço, não há o movimento, é a consciência na condição de 

espectadora que assume a tarefa de concatenar as posições atuais com as anteriores, engendrando o 

que o autor denomina uma quarta dimensão do espaço, qual seja, o tempo homogêneo. Assim, 

sabemos que a realidade dos estados psíquicos não é a da coisa, somos cônscios de que se dão no 

tempo, mas este tempo é interpretado como se espaço fosse, dando lugar a uma idéia de tempo 

homogêneo – o tempo kantiano. Destarte, interpretamos as fases sucessivas de nossa mente, 

atribuindo a elas a mesma distinção apresentada pelas oscilações da agulha de um relógio, o qual 

presentifica a temporalidade mensurada e passível de controle, com seus minutos, horas e segundos 

que fluem harmoniosamente e sempre no mesmo ritmo. Nesse caso, afirma Bergson, nos guiamos 

pela ilusão de mensurar a duração, quando na verdade apenas contamos simultaneidades. 

A problemática que aqui se desenha é a contraposição entre duas realidades. Por um lado, 

a realidade do espaço concreto no qual inexiste a duração e onde os fenômenos surgem e 

desaparecem em concomitância com nossos estados de consciência; por outro, a duração efetiva 

constituída por momentos heterogêneos a se interpenetrarem incessantemente. Nessa duração real, é 

                                                 
38 - Trotignon observa que, diferente do que ocorre em Matéria e Memória, a memória aparece no Ensaio 
apenas como atributo rememorativo que nos põe em relação a um passado objetivado, propiciando a 
comparação entre duas representações: “Esta lembrança é, neste caso, um ato puramente intelectual, que 
aproxima das representações na consciência espacializada, isto que supõe a possibilidade para a consciência de 
ter presente sob o seu olhar duas representações que ela não confunde.” ( Trotignon; 1968:39)  
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possível que cada momento, por um artificio da inteligência, se aproxime de um estado do mundo 

exterior que é dele contemporâneo, logrando assim, em decorrência de tal aproximação, a 

instauração de clivagens entre os momentos outros. Em tal perspectivação, é o confronto entre estas 

realidades que propicia uma representação simbólica da duração, a qual, originalmente estranha para 

a consciência reflexa, torna-se inteligível, ainda que deturpada. Façanha que se justifica com a 

apreensão de uma realidade temporal em moldes espaciais, de modo que a duração dos estados de 

alma seja substituída por uma duração simbólica, em que se desdobra organizada, distinta e 

alinhadamente a realidade confusa e virulenta dos afetos. Instaura-se, assim, a vivência no âmbito do 

simulacro que deforma e vem substituir a realidade do eu: “O pensamento simbólico não extrai 

portanto o real de sua fonte: ele se contenta com uma réplica que sua simplicidade abstrata torna 

flexível, mas que não tem mais o frescor do original; ele se condena à incerteza que marca todo 

simbolismo inconsciente, todo pensamento ausente de si.”( Jankélévitch; 1959:32) Empreendimento 

que propicia a perda do eu, o desvio de si mesmo e de sua natureza durável. 

A tendência a nos apreendermos equivocadamente é ratificada pela problemática 

constitutiva da expressão, na qual se cristaliza uma concepção de tempo oriunda das convenções 

engendradas pelo homem para lidar com as demandas da realidade objetiva. Estratégia que nos 

desvirtua dos caminhos que poderiam nos levar ao conhecimento da real natureza do Eu profundo e 

ao encanecimento daquele desejo inconsciente ao qual alude Trotignon, qual seja, a coincidência ou 

a lucidez sobre a própria origem, o reencontro com a vida. Ao tentarmos traduzir a heterogeneidade 

e a multiplicidade de nosso interior por meio de representações, ou seja, quando nos empenhamos 

em concebê-la intelectualmente, a natureza mesma do que deve ser apreendido se desvirtua nas 

veleidades dos instrumentos utilizados para fazê-lo. Instrumentos cuja concreção se verifica nas 

formas habituais do pensar que visam a potencializar a ação prática, ou seja, a criação de uma 

representação simbólica do tempo e da linguagem. 

Assim, deparamo-nos com o outro grande obstáculo no caminho do Eu ao encontro de  si 

mesmo, qual seja a linguagem, que “constitui uma causa auxiliar indispensável à solidificação do Eu 

superficial e à nossa cegueira em relação a essa solidificação (...) ” ou ainda “ o lugar de 

manifestação e solidificação definitiva dos erros de nossa consciência sobre a natureza e sobre ela 

mesma.” (Trotignon;1968:10). A linguagem prefigura, comumente, a verdadeira relação entre a vida 

e a consciência; todavia, esta relação se mascara visto que, em vez  de exprimir a vida, a palavra a 

traduz em sua antítese, ratificando o trabalho da consciência em espacializar o tempo. Ao simbolizar 
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a duração, distinguindo sua multiplicidade, decompondo-a em partes estanques, a consciência atribui 

a ela uma natureza que lhe é antagônica, qual seja, a do número. O conhecimento da duração pura 

requer a percepção de interpenetração do movimento e da multiplicidade. Por essa razão, Bergson 

afirmará que o pensamento - que aqui deve ser entendido como algo mais amplo do que o raciocínio 

- permanece incomensurável com a linguagem. A necessidade da expressão torna imperativa a 

exteriorização e disposição dos estados de consciência no espaço, exatamente como ocorre com a 

realidade numérica. Ao desencadearmos a reflexão, a qual não seria possível sem a linguagem39, 

imediatamente procedemos ao congelamento da duração: “ Assim, dizíamos que vários estados de 

consciência se organizam entre si, se penetram, se enriquecem cada vez mais, podendo deste modo 

dar a um ignorante do espaço o sentimento da duração pura; mas já, para empregar a palavra 

‘vários’, tínhamos isolado estes estados uns dos outros, tínhamo-los exteriorizado uns relativamente 

aos outros, numa palavra, tínhamo-los justaposto; e denunciávamos assim, pela própria expressão a 

que nos obrigamos a recorrer, o hábito profundamente enraizado de desenvolver o tempo no 

espaço.” (Bergson; 1988:86) O autor enuncia, assim, o modo pelo qual o primeiro obstáculo, o 

tempo homogêneo, encontra seu alicerce na linguagem, a qual só pode expressar paralisando o 

movimento e fragmentando-o. Isto porque a multiplicidade, o movimento e a dinâmica da duração 

são incompatíveis com as formas de expressão habituais que traduzem o real,  segmentando-o no 

espaço. A linguagem, cuja finalidade prevalente é a de objetivar, só pode traduzir o movimento 

esterelizando-o, banalizando e remetendo para o domínio comum a complexidade e a originalidade 

do Eu profundo, a qual só pode ser subjetivamente apreendida. Nesse viés, o nosso eu, os fatos de 

consciência que se produzem num tempo-qualidade serão apreendidos não onde são criados, mas no 

tempo em que a consciência reflexa, desejosa de expressão e clareza o projeta, qual seja, o tempo-

quantidade, de modo que uma temporalidade matematicamente apreciável, o tempo homogêneo, 

incidirá na expressão lingüística do eu. Perversão que vem ratificar a subtração da duração dos 

estados mentais, que se reificam ao serem verbalizados.  

                                                 
39 - Veremos, contudo, que a linguagem, conquanto sua condição de obstáculo, guarda em si a possibilidade do 
retorno seja ao Eu profundo, seja à duração como realidade do ser. É importante observar que Bergson não 
pretende ultrapassar a linguagem em direção a um ser que teria êxito onde a linguagem fracassa, ou em busca 
de um ser transcendente que lograria exprimir o sentido da duração que se esboça na vida. O que se delineará 
na obra de Bergson é a consideração de que a linguagem pode voltar-se contra si mesma e resgatar, nos 
interstícios por ela mesma engendrados, o que sacrifica na tradução, ultrapassando seus limites e, sem evadir-
se de sua condição de linguagem, exprimir o que sua dimensão funcional interdita. Isto será objeto de reflexão 
aprofundada ao nos debruçarmos sobre os descaminhos que se abrem para a linguagem no processo de criação 
literária. 
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Seguindo o raciocínio tecido pelo autor, vislumbramos o estatuto e o lugar determinante 

assumido pela linguagem no obscurecimento da realidade profunda do eu. Advoga Bergson que as 

palavras dificilmente poderiam expressar a temporalidade tal como vivida pela consciência em sua 

profundidade. Não há clivagem ou cesura entre o Eu e sua dimensão temporal, o que inviabiliza a 

representação de sua interioridade em termos objetivos. A linguagem não apenas vem consumar a 

cristalização do tempo operada pela consciência com o constructo da representação simbólica, mas 

exacerba ainda mais a cesura quase intransponível entre a consciência reflexa e os estados mais 

profundos da alma. Separação que condena o Eu a vivenciar-se unicamente em suas instâncias mais 

superficiais, a plasmar-se numa realidade coisificada, apreendendo sua própria intimidade com total 

impessoalidade40.  

A linguagem, afinada com a realidade dos números, manifesta uma extrema dificuldade 

em traduzir uma multiplicidade qualitativa que não pode ser destrinçada ou contada, visto que os 

elementos pertinentes a tal multiplicidade revelam-se arredios à distinção. A cristalização da duração 

real na duração simbólica consiste, assim, num correlato do que a linguagem faz com nossas 

impressões, que são suscitadas pela realidade exterior. Os sentimentos, as emoções, os pensamentos, 

enfim, os movimentos internos que nos permeiam, modificam-se constantemente, num contínuo e 

diferenciado progresso. São, todavia, representados como coisas destituídas de mobilidade na 

medida em que são isolados e nomeados. Em Matéria e Memória, o autor assim se refere a essa 

vocação da linguagem e do senso comum de transpor o tempo para o espaço ou de pulverizar a 

mobilidade do movimento: “Mas o senso comum e a linguagem estão aqui em seu direito, e 

inclusive cumprem, de certo modo, uma coisa utilizável; eles não têm por que se inquietar mais com 

a organização interior do movimento do que o operário com a estrutura molecular de suas 

ferramentas. Ao tomar o movimento por divisível como sua trajetória, o senso comum exprime 

apenas os dois únicos fatos que importam na vida prática: 1) que todo movimento descreve um 

espaço; 2) que em cada ponto desse espaço o móvel poderia se deter.”(Bergson; 1990:157) Nesse 

processo, também podemos vislumbrar o contraponto que se desenha entre o Eu e sua representação. 

Dito de outro modo, o nosso próprio eu, em seu conjunto, muda todo o tempo, uma vez que é 

movimento, duração, mas nos aparece como invariável, composto por estados justapostos. Não nos 

                                                 
40 - Enfatiza o autor: “Assim, cada um de nós tem a sua maneira de amar e de odiar, e este amor, este ódio, 
refletem a sua personalidade inteira. Contudo, a linguagem designa estes estados com as mesmas palavras em 
todos os homens; por isso, só pode fixar o aspecto objetivo e impessoal do amor, do ódio, dos inúmeros 
sentimentos que agitam a alma.” (Bergson; 1988: 115)  
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apercebemos de suas incessantes mutações porque com ele nos relacionamos indiretamente, por 

intermédio das representações simbólicas produzidas pela linguagem. Por conseguinte, o  Eu 

representado não coincide com a alma tal qual a experienciamos intimamente, o que evidencia o 

descompasso entre o Eu profundo e a sua tradução operada pela linguagem. Às expensas do caráter 

subjetivo, mutante e dinâmico das impressões singulares do Eu, a linguagem imprime a elas a sua 

estabilidade, como se espelho fossem da realidade e do espaço que nos envolve. Idéia que Bergson 

expressa com o veio literário que lhe é peculiar: ”(...) a palavra com contornos bem definidos, 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: 92)  

Em contrapartida, o próprio Bergson aponta que, se a sociabilidade não tornasse 

imperativa a linguagem, mesmo se jamais nos evadíssemos de nossa natureza individual – se 

permanecêssemos como o homem natural de Rousseau, que antecede a reflexão e que, por essa 

razão, não tem fraturas interiores, vivenciando plenamente uma natureza una - a consciência não 

coincidiria com a realidade dos estados psíquicos na sua forma indistinta. Assim, contemporizando 

com a leitura de Trotignon, é importante ressaltar que Bergson, mesmo quando alude aos 

imperativos sociais e suas conseqüências para a alienação da consciência, não aponta a sociabilidade 

como causa prioritária desta perda, mas atribui a ela um caráter secundário, porquanto o afastamento 

do Eu em relação a si mesmo e em relação à duração se delineia com a intuição do espaço, a qual é 

inerente à estrutura da consciência e antecede a linguagem, ou seja, existe antes que a vida social 

venha a consumar-se. A despeito dessa ressalva, Bergson enuncia não se furta enunciar   a 

repercussão dos imperativos sociais na relação da consciência consigo mesma. Aponta-nos, assim, 

um paradoxo. A condição de ser social é pré-requisito para que a vida humana, no plano individual 

ou coletivo possa vingar. Não obstante, quanto mais nos sujeitamos à imperiosidade dos requisitos 

necessários à vida coletiva - a linguagem e a espacialização do tempo -, mais a consciência humana 

se orienta pela exterioridade, de modo que terminamos por interpretar a nossa interioridade como os 

objetos e as coisas em meio às quais estamos permanentemente envoltos. Passamos, assim, a atribuir 

valor nuclear em nossas vidas a um Eu inautêntico, sintomático de um consciência que vive 

unicamente no mundo e se evade de si. Em outros termos, os estados internos passam a ser 

percepcionados como coisas. A reificação dispõe nossa interioridade tal como os objetos, separando 

os afetos, as idéias, os estados mentais que se fundem, num exímio correlato do que fazemos com a 
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realidade material. Não somente os estados mentais se separam entre si, mas se separam do nosso 

próprio Eu, contraditando, em última instância, sua natureza. Posto que o Eu é o próprio conjunto 

dos estados de alma em seu movimento e interpenetração recíproca, como vimos anteriormente, o 

que as exigências sociais através da percepção do tempo homogêneo e da linguagem logram efetivar 

é a cesura do Eu consigo mesmo.  

Configura-se, assim, uma subjetividade outra que nos enclausura numa vida inferior - 

ainda que necessária -, aquela da imediaticidade, da subsunção às preocupações pragmáticas, vida 

estéril, porém eficaz, quando perspectivada pela lógica da utilidade, da funcionalidade e da 

sociedade . É deste modo que,  ao refletir acerca da subjetividade, nos guiamos por um constructo 

que se erige com total impessoalidade, mas que logra sobrepor a ordem à confusão, a estabilidade ao 

movimento, tornando-nos muito mais adequados para os objetivos e as finalidades da consciência. 

Assevera Bergson: “Então só os percepcionamos (os estados mentais) no meio homogêneo em que 

condensamos a sua imagem e através da palavra, que lhes empresta a sua banal coloração. Assim se 

forma um segundo Eu que esconde o primeiro, um Eu cuja existência tem momentos distintos, cujos 

estados se separam uns dos outros e se exprimem sem dificuldades, por meio das 

palavras.”(Bergson; 1968: 96). É este Eu retratado na homogeneidade do espaço que consiste no 

objeto da psicologia associacionista. Trata-se, então, de explicitar os vínculos absolutamente 

estreitos que o conhecimento do Eu produzido pela psicologia estabelece com a extensão e a 

linguagem, e o modo pelo qual a liberdade definidora do Eu profundo se sobrepõe a esse 

conhecimento.  

 

4-  O Eu indômito e a liberdade além do simulacro 

 A refutação categórica da psicologia associacionista será encetada por Bergson no 

terceiro capítulo de sua tese de doutorado. Para ele, como anteriormente mencionado, o 

associacionismo, ao perscrutar a natureza dos estados psíquicos, limita-se ao Eu superficial, o qual 

reflete a natureza das causas que suscitam seus afetos. Essa ciência comete, entretanto, um equívoco 

inaceitável quando toma este Eu convencional, subsumido às convenções sociais, aos imperativos da 

linguagem e à lógica da extensão, pela completude da interioridade psíquica. 

Postula o autor que essa ciência da psique, enquanto constructo teórico acerca da 

realidade dos estados de alma, respalda-se no determinismo físico, o qual se vincula às teorias 
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mecânicas. Ancoradas em tais influências é que as teorias psicológicas produzidas sob este registro 

sustentam, por um lado, que os estados mentais e as ações humanas se constituem como decorrência 

inequívocas dos estados mentais precedentes; por outro, que o mecanismo que rege a matéria, 

coextensivo à matéria cerebral, seria o produtor categórico dos fenômenos psíquicos, enclausurando 

assim a subjetividade nas leis da constituição orgânica do corpo. O que Bergson tratará de esclarecer 

é que o Eu profundo, em sua natureza mutante, multifacetada e qualitativa jamais se subsumiria à 

determinação de instâncias orgânicas, essas sim, regidas por leis mecânicas e mensuráveis, 

aplicáveis unicamente à realidade material, cuja existência ocorre no espaço. O texto nos elucida: 

“Ao investigar então por que é que a dissociação da duração e da extensão, que a ciência opera 

naturalmente no mundo exterior, exige um tal esforço e suscita tal repugnância quando se trata de 

estados internos, não tardaríamos a apercebermo-nos a razão. A ciência tem como principal objetivo 

prever e medir: ora, só se prevêem fenômenos físicos supondo que não duram como nós, e só se 

mede o espaço.” (...) a ruptura efetuou-se aqui, portanto, entre a quantidade e a qualidade, entre a 

verdadeira duração e a pura extensão.” (Bergson; 1988: 158) Ou seja, os estados de alma, em virtude 

mesmo de sua intangibilidade, jamais poderiam ser suscitados pelos movimentos das moléculas e 

dos átomos que constituem a matéria cerebral.41 Tampouco um estado mental poderia ser 

determinado pelo antecedente, de modo que sua previsão se tornasse factível. Nesse viés, o autor 

alude às origens da perspectiva associacionista, evidenciando que, tal como o senso comum, o que aí 

se produz é uma ciência da psique extraída da extensão e dos vícios produzidos pela linguagem.  

                                                 
41 Caberia  complementar essa reflexão interrogando se a crítica à psicologia, tal como efetuada por Bergson 
ainda encontra  respaldo ante os avanços da neurociência no decorrer do século XX. Certamente,  o 
conhecimento dos mecanismos cerebrais e de seu funcionamento superaram  radicalmente a psicologia com a 
qual a filosofia bergsoniana dialogava, de modo que podemos considerar a teoria da dança dos átomos um 
tanto quanto superada. Entretanto, há que se notar que os progressos científicos produzem os seus mitos. Daí 
que as novas teorias da  neurociência tenham contribuído, de  certo modo, para revitalizar a tentativa de reduzir 
o humano à matéria, circunscrevendo a subjetividade  à condição de coisa a ser medicamentada. Se devemos 
reconhecer que o conhecimento do funcionamento cerebral superou a psicologia associacionista e que a 
utilização de medicamentos tem a sua eficácia e importância, cumpre salientar também que a sofisticação dos 
novos estudos não impede que comumente  argumentos típicos do associacionismo oitocentista e  
absolutamente rústicos como aqueles que querem reduzir o homem ao córtex  e ao funcionamento orgânico 
venham à tona. Registro que aponta inexoravelmente para a pulverização da liberdade, da responsabilidade, da 
autonomia e do sujeito, ou seja, para a abolição do humano: “(...) à força de acreditar no poder de suas poções, 
a psicofarmacologia acabou perdendo parte de seu prestígio, a despeito de sua impressionante eficácia. Na 
verdade, ela encerrou o sujeito numa nova alienação ao pretender curá-lo da própria essência da condição 
humana. Por isso, através de suas ilusões, alimentou um novo irracionalismo. É que, quanto mais se promete o 
‘fim’ do sofrimento psíquico através da ingestão de pílulas, que nunca fazem mais do que suspender sintomas 
ou transformar uma personalidade, mais o sujeito, decepcionado, volta-se em seguida para tratamentos 
corporais ou mágicos.” (Roudinesco; 2000: 22)   
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De acordo com as teorias mecânicas, partículas regidas por movimentos diversificados 

resultam na matéria organizada constitutiva do universo. A lei a reger a matéria estabelece que as 

moléculas e os átomos que perfazem a totalidade material do universo, ao tecerem os movimentos 

pelos quais se atraem e se repelem, delineiam o alicerce de todo e qualquer fenômeno de ordem 

física e química. Toda a matéria que compõe os corpos organizados, inclusive aquela constitutiva do 

nosso sistema nervoso, é regida pelas mesmas leis elementares. Por conseguinte, a estrutura 

neurológica dos seres humanos tem seu funcionamento determinado pelo movimento de atração e 

repulsão das moléculas e átomos. Essa leitura mecânica do funcionamento do organismo humano 

desdobrar-se-á como justificação teórica dos estados mentais. Ao postular que os fenômenos, bem 

como os corpos orgânicos na sua totalidade, apresentam uma determinada configuração decorrente 

de movimentos elementares, vislumbra-se que o sistema nervoso está sujeito ao impacto sobre ele 

exercido pela matéria que o rodeia; daí decorre que os choques provenientes desse encontro alterarão 

necessariamente a configuração de moléculas e átomos que compõem o cérebro. Depreende-se 

dessas asserções que os estados psíquicos, como emoções, idéias, sentimentos, a natureza mesma do 

Eu profundo, se delineiam como produtos mecânicos que afloram a partir dos choques sofridos pelo 

sistema nervoso. Em suma, seriam os movimentos elementares traçados por átomos e moléculas 

inerentes à matéria cerebral os responsáveis pela configuração dos estados psíquicos.  

Tal perspectivação estabelece, em definitivo, a sujeição do espírito às leis da matéria e a 

subsunção do humano ao biológico. Para legitimar a aproximação entre a psicologia e o 

mecanicismo, será utilizada a evidência sustentada pelo paralelismo, de que sensações e fatos 

psicológicos elementares têm sua origem em fenômenos orgânicos, teses que suscitam as seguintes 

asserções: “A consciência não diz nada mais do que se passa no cérebro; ela apenas o exprime numa 

outra língua. (....)  Uma inteligência sobre-humana, que assistisse ao movimento dos átomos de que é 

feito o cérebro humano e que tivesse a chave da psicofisiologia, poderia ler, num cérebro 

trabalhando, tudo o que se passa na consciência correspondente.” (Bergson; 1974:49). Postula-se o 

sistema corporal como a causalidade dos fatos de consciência ou a completa identidade entre estas 

duas instâncias. Em outros termos, estabelece-se uma relação de determinidade entre sistema 

cerebral e vida psicológica ou total correlação entre as duas séries. Estratégia que propiciará 

simultaneamente a minimização da complexidade e a deturpação da realidade psíquica, cuja natureza 

temporal passa a ser investigada com os mesmos critérios pertinentes à natureza das realidades 

extensas. Pretende-se, com base nesses postulados, o desvelamento das profundezas da alma 
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humana: os eventos experienciados pela consciência, mesmo aqueles estados mentais mais 

profundos, o dos sentimentos genuínos, das idéias mais criativas, passam a ser submetidos à mesma 

teoria que se propõe a perscrutar o universo material. Teorias notadamente derivadas da metafísica 

cartesiana, ainda que tais concepções se apresentem implicitamente no pensamento de Descartes e 

sejam exacerbadas em apropriações posteriores, como observa Bergson em O Cérebro e o 

Pensamento: uma ilusão filosófica. 

Ao mecanicismo físico, bem como ao paralelismo, acrescenta-se o determinismo, 

segundo o qual não há movimento ou fenômeno que não possa ser prognosticado diante da ciência 

dos movimentos elementares. Logo, a produção mecânica dos afetos e das idéias implicaria também 

uma relação determinística entre os fatos de consciência. Nessa senda, o princípio de conservação de 

energia, de acordo com o qual nenhuma força é criada ou perdida, sustenta que os movimentos e a 

posição dos átomos todos, sem exceção, sejam eles pertinentes à massa do universo ou à nossa 

estrutura orgânica, decorrem do conjunto das influências exercidas sobre eles por outros átomos. 

Uma vez que a energia se conserva e não altera sua quantidade, verifica-se uma correlação direta 

entre os diversos estados assumidos pela matéria e a distribuição desta energia entre os elementos do 

sistema, que será determinada pela posição por eles ocupada. As posições relativas em que se 

encontram as partículas são assim inequivocamente determinadas pelas posições precedentes. Sob a 

égide desses princípios, os estados atuais de consciência são lidos como desdobramentos necessários 

dos estados anteriores, e o comportamento humano desnuda-se enquanto domínio de plena 

previsibilidade. Ações pertinentes a qualquer instância temporal inscrevem-se assim entre os fatos 

previsíveis. Observa o autor: “E o matemático que conhecesse a posição das moléculas ou átomos de 

um organismo humano, num determinado momento, bem como a posição e o movimento de todos os 

átomos do universo capazes de o influenciar, calcularia com precisão infalível as ações passadas, 

presentes e futuras da pessoa a que pertence este organismo, como se prediz um fenômeno 

astronômico.” (Bergson; 1988:102)  

É desta maneira que uma psicologia determinista alcança o reconhecimento e impõe sua 

credibilidade. Ao focalizar tais teorias, Bergson elucida o modo pelo qual a psicologia 

associacionista se ancora neste determinismo mecânico pertinente às ciências físicas, no intuito de 

ser reconhecida com o estatuto de ciência, tal qual as ciências da natureza, às expensas da 

singularidade de seu objeto. Com a ilusão de que o conhecimento científico da alma desnuda suas 

leis, que seriam as mesmas da matéria, engendra-se um determinismo da qualidade, cujos 
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pressupostos repousam num determinismo natural, extraindo deste último um senso geométrico que 

atribuiria à ciência da psique, a psicologia, o rigor pertinente às ciências que tem por objeto as 

realidades físicas. 42 Simultaneamente, o mecanicismo físico extrapola a matéria e adquire o estatuto 

da universalidade. Observa Bergson: “Assim nasce o determinismo associacionista, hipótese a favor 

da qual se invocará o testemunho da consciência, mas que pode ainda aspirar a um rigor científico.” 

(Bergson;1988:104) Uma vez fundamentada a sua cientificidade, a psicologia terá total desenvoltura 

para reduzir o homem à condição de um autômato, minimizando virulentamente a dimensão em que 

a liberdade pode ser exercida, isto quando não finda por inviabilizá-la. O determinismo mecanicista, 

associado ao paralelismo entre sistema cerebral e estados psicológicos, esboroa justamente qualquer 

possibilidade da ação livre. Ao inserir o homem no contexto de movimentos mecânicos que 

determinam o universo, ao equalizar a vida psíquica e a matéria, transpondo para o espaço realidades 

temporais, essa ciência da psique  obstaculiza a compreensão daquilo que elege para seu objeto: o 

espírito humano. O viés determinista que a peculiariza nos insere num mundo de coisas, de objetos 

distintos e mensuráveis, operando um verdadeiro “eclipse da vida” como nota Thibaudet. (1923:242)  

Na contramão dessa leitura científica do espírito humano, que se espelha nas ciências do 

universo material, Bergson vai refutar o paralelismo e sublinhar enfaticamente que os estados de 

consciência não são determinados uns pelos outros. No texto A alma e o corpo, o filósofo é 

contundente: “Assim, a consciência está incontestavelmente acoplada a um cérebro, mas não resulta 

de nenhum modo disto que o cérebro desenhe todos os detalhes da consciência, nem que a 

consciência seja uma função do cérebro. Tudo o que a observação, a experiência e, 

conseqüentemente, a ciência nos permitem afirmar é a existência de uma certa relação entre o 

cérebro e a consciência.” (Bergson; 1974:93) Destarte, se os movimentos e posições dos átomos 

constitutivos de nossa matéria cerebral podem ser determinados mecanicamente, isto não implica 

                                                 
42 - Fundamentadas na lei da conservação da energia, que seria extensiva a todos os fenômenos, as teses do 
paralelismo originam-se no intuito moderno de estender o alcance do conhecimento científico aos fenômenos 
todos, independente de sua natureza, de modo que a vida psicológica pudesse compartilhar as características 
gerais dos sistemas dotados de fisicalidade. Nesse sentido, como observa Leopoldo e Silva, a incrementação da 
capacidade de pesquisa e de conhecimento na modernidade não suscitou a invenção de procedimentos originais 
para realidades díspares. Inversamente, o que se configurou foi a imposição dos métodos e das leis 
concernentes à matéria para universos que lhe são absolutamente antagônicos, que passam a ser apreendidos 
como grandeza, como a vida psíquica, cujo substrato essencialmente temporal se torna passível de reificação: 
“A hipótese paralelista surgiu da necessidade de enquadrar o psicológico nas características gerais dos sistemas 
materiais definidos de maneira relacional pela ciência. Os procedimentos básicos da ciência moderna sofreram 
uma extensão indefinida em vez de gerarem outros procedimentos complementares ou inversos que dessem 
conta de realidades diversas da do mundo físico.” ( Leopoldo e Silva; 1994:149)  
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que a vida psicológica seja produto inexorável de tais movimentos. Ademais, o ato livre e 

espontâneo jamais se configura se os momentos que o antecedem são os seus produtores e quando 

sentimentos, pensamentos e idéias são apreendidos como decorrência dos choques sofridos pelo 

sistema nervoso, nos movimentos mecânicos de moléculas e átomos processados na massa cerebral. 

É certo que um movimento pode ter a sua causa num movimento outro, mas um estado de 

consciência em si mesmo não revela correlação alguma com o movimento da molécula, com o 

movimento físico43. Por mais que se empenhe em estatuir esta adequação do espírito às leis da 

matéria, não há como estabelecer, argumenta Bergson, entre os estados de consciência, uma 

necessidade geométrica que vincule uma resultante aos movimentos que a produzem. Entre os 

estados psicológicos há a diferença de qualidade que se revela absolutamente arredia às pretensões 

da geometrização. A singularidade antagoniza com a idéia de lei e de regularidade; não há como 

normatizar e prever o real que cria a si mesmo permanentemente. Este é o âmbito da autonomia, da 

criação insubordinada a qualquer previsibilidade, não da heteronomia: “Cada um dos momentos que 

se acrescenta assim à nossa vida é novo, é, por isso, imprevisível. Uma inteligência mesmo sobre-

humana não poderia prever: porque prever consiste em projetar no futuro isto que se percebe no 

passado. Ora, um momento novo de nossa vida não pode ter sido percebido anteriormente, porque 

ele encontra em sua unidade indivisível, todo o percebido, como presente que a ele se acrescenta.” 

(Challaye, 24) O sujeito teórico que apreende objetivamente a partir da intuição do espaço, o qual 

corresponde inclusive à instância pela qual este sujeito reconhece a si mesmo, acarreta 

conseqüências funestas no que se refere ao conhecimento de si, ou seja, a criação e a espontaneidade 

como atributos da subjetividade são pulverizadas e o Eu assume um perfil que não espelha senão o 

reflexo de imposições externas. O intuito da pesquisa bergsoniana desenha-se: trata-se de recuperar a 

interioridade, o Eu, em sua liberdade e espontaneidade, que foram obnubiladas justamente pela 

ciência que se arvorou  autoridade máxima sobre a subjetividade, ao erigir um método em flagrante 

descompasso com seu objeto.  

                                                 
43 - Na carta a William James, datada de 25 de março de 1903, Bergson assim se expressa: “Quanto mais reflito 
sobre a questão, mais convencido fico de que a vida é, de ponta a ponta, um fenômeno de atenção. O cérebro é 
a própria direção nesta atenção, ele marca, delimita e mede a tensão psicológica que é necessária à ação; enfim, 
ele não é nem a duplicata nem o instrumento da vida consciente, ele é o ponto extremo dela, a parte que se 
insere nos eventos - algo como a proa na qual o navio se estreita para cortar o oceano. Mas, (...) esta concepção 
da relação entre cérebro e espírito exige que mantenhamos a distinção entre alma e corpo, transcendendo, ao 
mesmo tempo, o antigo dualismo, e, conseqüentemente, que quebremos muitos quadros nos quais estamos 
habituados a pensar.” (Bergson; 1974:10)  
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Se retomamos as considerações tecidas no início destas linhas, quando assinalávamos ser 

a liberdade - uma questão metafísica - a preocupação nodal do Ensaio, vislumbramos que o 

associacionismo, em última instância, presentifica a impossibilidade da liberdade levada ao 

paroxismo. No que tange à reflexão do autor acerca da liberdade, é importante ratificar que a crítica 

à psicologia assume neste livro a condição de pressuposto para que se proceda à reflexão acerca do 

ato livre. Em outros termos, para pensar a liberdade, é crucial que nos emancipemos dos registros 

mecânicos e deterministas, os quais são incompatíveis com a liberdade, uma vez que subsumem o 

homem ao âmbito da matéria, cujas leis regeriam também os fatos da consciência, aí retratados na 

total impessoalidade. Para Bergson, o ato livre consiste justamente na manifestação do estado 

interno, de um sentimento que em si mesmo reflete a totalidade da alma. Dito de outro modo, na 

vivência da liberdade o que se desvela é a totalidade da vida psicológica, o ritmo e a tensão de nossa 

duração, como assinala Thibaudet (1923:243). A reflexão bergsoniana atinente ao ato livre nos 

permitirá vislumbrar a natureza da subjetividade plena.  

Postular que um sentimento possa representar a alma inteira implica reconhecer que a 

alma pode ser completamente mobilizada, influenciada, por esse afeto. Exclui-se, assim, a 

heteronomia e qualquer tipo de determinismo, uma vez que a alma humana é regida pela 

autodeterminação, portanto, geradora dos afetos que a perfazem. Somos livres unicamente quando 

nos instalamos no interior desta realidade viva e dinamicamente progressiva que é a duração dentro 

de nós: “O homem que se prepara para agir toma consciência do início de seu ato sob forma 

emotiva. Longe de ser o sentimento a se fixar sobre si mesmo de maneira intelectual, é o espírito 

inteiro que se antecipa no exercício de sua liberdade.” (Gilson; 1978:75) Logo, é plena a 

coincidência entre liberdade e duração: ser livre é expressar e coincidir com a mobilidade de nossa 

vida psicológica em suas instâncias mais profundas, insubordináveis às prescrições do espaço. A 

segmentação, por seu turno, obstrui a liberdade, que é desnaturada sob o verniz do determinismo, o 

qual se aplica a um mundo já elaborado, preenchido por coisas e fatos. 

Ponderando que nos empenhamos muito mais nas demandas exteriores do que nos 

movimentos de nossa interioridade, Bergson assinala que a maior parte de nossos estados mentais se 

solidificam em palavras e percebemos o nosso Eu por meio de compartimentos fixos. Nessa 

perspectiva, os atos livre são raros, prevalecem aqueles cunhados pela rotina, pela imitação, pela 

mecânica. Ademais, nossos sentimentos, apreendidos na superfície com o instrumental do espaço, se 

fixam em representações invariáveis. No desenrolar das ações cotidianas, não é na totalidade móvel 
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de nossos afetos que nos inspiramos, mas em representações fragmentadas. Daí deriva que nossas 

ações sejam majoritariamente autômatas, tal como a representação que temos de nossos sentimentos: 

“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 projeta no espaço homogêneo. A 

nossa existência desenrola-se, portanto, mais no espaço 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; 1988:159) Ao ignorar a 

duração, tornamo-nos insensíveis e incapazes de apreender a mobilidade dos afetos que se 

interpenetram. Diante disso, o parâmetro para nossas escolhas passa a ser os sentimentos estanques 

que justapomos e diferenciamos, estabelecendo, assim, uma analogia entre nossos sentimentos e as 

coisas, entre o Eu e o espaço, os quais configuram pares absolutamente antitéticos. A cristalização 

dos sentimentos em palavras incumbe-se de pulverizar a atividade viva que move a pessoa e que 

caracteriza a interioridade humana.  

No registro determinista, ao agir e realizar suas escolhas, o Eu oscila perante sentimentos 

díspares, optando por um deles. Consideração que só pode ser tecida tendo como pano de fundo o 

desdobramento dos sentimentos no espaço, que permanecem idênticos a eles mesmos, como se 

fossem coisas bem definidas no decorrer deste processo. Entrementes, o Eu é mutante em todos os 

momento da deliberação. E, juntamente com ele, esses sentimentos - que, aliás, o constituem -, 

também se alteram. Em vez de compreender que as escolhas do Eu são criações que emergem em 

meio ao progresso da duração, a perspectiva determinista representa a escolha como uma oscilação 

no espaço, entre duas instâncias fixas. Notadamente, os afetos são aqui revestidos de uma apreciação 

matemática. Os sentimentos demarcados, congelados e posicionados diferentemente numa instância 

imóvel, se contrapõem, instaurando uma espécie de disputa em que o mais forte prevalece e 

determina os outros. Eis o suposto modus operandi do ato livre. À luz desta conduta, o Eu parece 

permanecer o mesmo ao deliberar e tecer suas escolhas entre alternativas que suscitam sentimentos 

diversos44. Guiamo-nos aqui por uma imagem do homem moldada à lógica espacial, uma vez que 

seus sentimentos podem ser dispostos separadamente e elucidados para que a escolha se efetive. 

                                                 
44 - Jankélévich alude à caricatura comumente professada quando se caracteriza o ato livre: “Os manuais,(...) 
distinguem no querer quatro momentos sucessivos que eles denominam concepção, deliberação, decisão, 
execução. (...) nós reconhecemos na razão deste modelo de querer o preconceito tenaz que todo o bergsonismo 
combate: o espírito espera que o ato livre tenha desenrolado todos os seus episódios mentais (...). Se dá assim 
um esqueleto da vontade que pertence talvez ao homunculus ideal da psicologia wolfiana mas não ao homem 
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Inteiramente outro o registro bergsoniano. Considera o autor que o ato de nos determos 

num sentimento, avaliando-o e comparando-o, já deflagra mutações em nossa interioridade. Ou seja, 

já não somos o mesmo Eu após o experienciar de um afeto primeiro; ao nos fixarmos no afeto 

subsequente, outra alteração já ocorreu; não apenas nossa subjetividade mudou, mas os sentimentos 

são também outros. Uma metamorfose incessante permeia todos os momentos da deliberação, e a 

ação livre se configura como resultante deste processo incessante de mutação: “Assim se forma uma 

série dinâmica de estados que se penetram, se reforçam uns aos outros, e chegarão a um ato livre por 

uma evolução natural.” (Bergson; 1988:120) A diferença de qualidade instaura-se entre os estados de 

consciência, de modo que jamais a singularidade de um possa configurar-se como decorrência 

daqueles que o antecederam. É justamente esta dinâmica, a escolha resultante de um progresso 

diferenciador, que escapa à psicologia associacionista, a qual simboliza os sentimentos, 

contrapondo-os e segmentando sua multiplicidade qualitativa que delineia o cerne mesmo da 

subjetividade. Ora, para Bergson, não é ao avaliar nossos atos, ao conhecê-los e prognosticar suas 

conseqüências que somos livres. Não se trata de localizar no homem uma fonte da qual emanasse a 

necessária espontaneidade para o agir livre; o propósito de Bergson consiste em romper com a 

necessidade de uma causalidade dos atos subjetivos e compreender que o Eu equivale ao próprio ato. 

Não há um absoluto gerenciador de atos livres no interior do homem, mas antes, poderíamos dizer 

que o Eu só alcança essa plenitude em atividade, de modo que o absoluto está nos atos do Eu e não 

numa instância que os anteceda e sobre eles delibere, exercitando o que se convencionou denominar 

o livre-arbítrio. Enfim, livres somos quando criamos, quando sentir e agir se amalgamam e voltamos 

a ser nossos próprios donos, abdicando da condição de espectador de nós mesmos em prol do papel 

do ator: “(...) somos livres quando os nossos actos emanam de toda a nossa personalidade, quando a 

exprimem, quando com ela têm indefinível semelhança que por vezes se encontra entre a obra e o 

artista.” (Bergson; 1988:120) Assim, não se pode pensar a liberdade se nos utilizamos das 

representações que emanam da extensão. Ao analisar, pesar, avaliar os afetos para que, a partir de 

tais mensurações, possamos proceder à ação, compartimentamos o Eu e domesticamos a liberdade, 

                                                                                                                                                     
real, desejante e agente. Com efeito, o substancialismo vulgar sustenta, de todo modo, que a deliberação 
precede e prepara a resolução, como a resolução precede, por exemplo, a execução; (...) porque ‘logicamente’ 
se deve hesitar antes de decidir, porque o ato deve ser possível antes de ser real, porque a volição deve 
assemelhar-se a uma fabricação no curso da qual o ato se constrói (...) passando gradualmente da existência 
virtual ou deliberada à existência atual e resolvida. Mas uma experiência verdadeiramente contemporânea da 
ação demonstra, ao contrário, que se delibera depois de resolvido e muito mais, antes de resolver.” 
(Jankélévitch; 1959:61)  
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conseqüentemente, o que vivenciamos é apenas o seu espectro. Cabe precisar que, em Bergson, 

particularmente quando da publicação do Ensaio, a reflexão sobre a liberdade não se associa à 

instituição de uma moral ou a uma proposta ética. Ser livre equivale à assunção da subjetividade em 

seu estado genuíno, a ser coerente consigo mesmo ao agir.45 

Como anteriormente explicitado, os argumentos deterministas sustentam a submissão dos 

fenômenos psicológicos a uma lei da causalidade como os fenômenos de toda ordem: as mesmas 

causas produzirão sempre os mesmos efeitos e todo ato é determinado por seus antecedentes 

psíquicos. Nada mais incompatível com o ato livre ou com a realidade do espírito na qual impera 

irredutível alteridade entre os estados que a compõem, na qual prevalece a duração heterogênea e 

não a homogeneidade: “(...) numa duração supostamente homogênea, os mesmos estados poderiam 

apresentar-se novamente, a causalidade implicaria determinação necessária e toda a liberdade se 

tornaria incompreensível.”(Bergson; 1988:161)46. O autor evidencia, assim, a impropriedade de 

considerações deterministas para a realidade psíquica, sustentando que a previsão dos fenômenos e 

sua causalidade detectável presume a sua repetibilidade. Ora, isto não se aplica aos fenômenos da 

mente, uma vez que na duração os estados psicológicos não são idênticos, mas momentos ímpares de 

                                                 
45 - Jankélévitch: “O bergsonismo não foi originalmente uma filosofia da vocação ética. (...) No Ensaio, (...) a 
liberdade não é tanto uma responsabilidade prática e uma possibilidade de fazer isto ou aquilo: trata-se de ser 
inteiramente Eu mesmo, não de realizar um ideal transcendente. (...) Na época do ensaio o homem bergsoniano 
não tem que fazer nada especial: atuar livremente quer dizer atuar profundamente, quer dizer, sinceramente. 
Bergson não nos diz qual é a tarefa do homem, mas nos diz: Sede vós mesmos, ponde-vos completamente 
inteiros em vossos atos, convertei-os no que já sois, seja o que for que sejais. É o que se pode chamar a 
imanência (...), cuidado estetizante de cultura pessoal e da vida interior (...) imperativo do recolhimento e do 
fervor.” (Jankélévitch; apud M. Barlow; 1968:43)  
46 - Equívoco no qual teria incorrido Kant ao teorizar a liberdade. Comenta Thibaudet: “Para M. Bergson, um 
mundo que dura, é um mundo onde há liberdade; a liberdade, que em Kant não poderia existir senão fora do 
tempo, é dada aqui como o tempo, quer dizer, como ser mesmo do universo.” (1923:246) Confundindo tempo e 
espaço, a filosofia kantiana impossibilita que o Eu em sua contundência possa ser captado. Kant faz da 
liberdade uma vivência incompreensível ao acreditar que os estados psíquicos se exteriorizam uns aos outros e 
que estão sujeitos à lei da determinação causal, de modo que os atos livres possam ser percepcionados como 
estados isolados, estanques, situados entre as idéias e as ações mundanas, como fenômenos que se reproduzem 
graças às leis que os regem, as mesmas leis autômatas que movem a natureza da realidade física e objetiva. 
Registro que destitui o Eu profundo de sua força e domestica-o, aprisiona-o e lhe atribui uma realidade outra, 
aquela sujeita aos imperativos da solidez, da linguagem, da convenção, enfim, do espaço. Eis como a liberdade 
se revela incompatível com a realidade da consciência tal como pensada kantianamente, registro para o qual “ 
(...) o meio onde se justapõem estes estados psíquicos apresenta partes exteriores uma das outras, onde os 
mesmos factos parecem suscetíveis de se reproduzir novamente, não hesitam em fazer do tempo um meio 
homogêneo e em tratá-lo como espaço. A partir de então, toda a diferença é abolida entre a duração e a 
extensão, entre a sucessão e a simultaneidade; não há outro remédio senão proscrever a liberdade ou, se se 
respeita por escrúpulo moral, reconduzi-la com muitas atenções ao domínio intemporal das coisas em si, cujo 
limiar misterioso a nossa consciência não ultrapassa.” (Bergson; 1988:163) 
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uma história. São criações que afloram no tempo enquanto novidades absolutas, não como o 

desdobrar futuro de uma causa passada. A temporalidade não se inscreve na realidade fenomênica, 

de modo que é possível encontrarmos, em distintos momentos, as mesmas condições necessárias 

para produzir os mesmos fenômenos, os quais, submetidos às leis, são regulares e podem se produzir 

novamente sob a mesma forma. Outra a realidade da duração, dos estados profundos do Eu. Neles 

inexistem a regularidade e  os momentos idênticos; cada um desses momentos é permeado por uma 

irredutível singularidade e perpassado por total imprevisibilidade. Perspectivar uma ação futura 

como passível de previsão decorre inequivocamente de uma incapacidade de discernimento entre a 

duração real e a duração simbolicamente representada, cristalizada num meio homogêneo, propícia à 

realidade da matéria.  

Ao atuarmos em atividades rotineiras e autômatas, o impulso criador sofre um refluxo, o 

espiritual se subsume ao material, daí que se contraditem por um lado “ a ação criadora da vida que 

faz”, e, por outro, a “ação antagonista da matéria que desfaz.”(Barlow, 1968:83). Distintamente dos 

atos mecânicos que perfazem o nosso dia-a-dia, em que nos movemos por atos reflexos, por 

sensações ou impressões solidificadas que se acoplam à dimensão mais exterior da mente e que 

espelham a lógica do mundo material, ao agir livremente é o Eu subterrâneo que aflora e se revela. É 

o Eu total que se expressa no ato livre; é a alma inteira que se empenha na ação e estes são os 

momentos em que nos sentimos mais plenamente vivos. O exercício da liberdade nos faz coincidir 

com o movimento da vida, o qual se confunde com a natureza mesma da subjetividade quando nosso 

ser se desvela como criação imprevisível de novidades. Dificilmente encontraríamos as causas ou as 

razões que justificariam estes arroubos de liberdade raramente experienciados pela alma. Mesmo que 

antes de agir estejamos seguros dos desdobramentos de nossas escolhas, elas sempre serão 

perpassadas pelo surpreendimento, uma vez que a ação livre nos põe em consonância com o nosso 

ser mutante, com os nossos desejos mais profundos e imprevisíveis. Nele somos partícipes e 

constitutivos, personagens de um enredo, o que nos impede de perspectivar externamente nossos 

atos enquanto espetáculo. Nos momentos em que se configura a liberdade, a reflexão e o olhar do 

espectador não prevalecem; prepondera o olhar do ator que é intrínseco ao ato e se desvela como 

ação absoluta. Jankélévitch observa que ponto de vista implica limitação, razão pela qual o Deus de 

Leibniz não tem ponto de vista, o qual é pertinente somente às mônadas.: “(...) o ator não tem um 

ponto de vista, visto que ele é interior ao drama e que ele percebe de dentro todos os seus aspectos, 
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visto que representa pessoalmente todos os seus episódios, visto que ele é drama em si mesmo, o 

drama inteiro com seus detalhes e delicadezas, sua força e seus segredos.” (1959:73).  

Em tais situações, vã é a busca de uma mirada objetiva sobre a ação ou sobre a 

causalidade que a legitima, uma vez que agir livremente é agir na plenitude dos afetos absolutamente 

singulares, para eles não há razão situada nos antecedentes; inversamente, nos impulsionam a agir 

contra toda a razão. No irromper desta ação que não mensura conseqüências, expressa-se a 

concepção de vida que nos toca profundamente, aquela que sintetiza nossa verdadeira visão da 

felicidade e a conduta que realmente desejamos e apreciamos. Mais uma vez é a beleza do texto de 

Bergson que evocamos: “É o Eu de baixo que sobe à superfície. É a crosta exterior que estala, 

cedendo a um irresistível impulso. Operava-se, pois, nas profundezas deste eu, (...) uma 

efervescência e, por isso mesmo uma tensão crescente de sentimentos e de idéias, não inconscientes, 

sem dúvida, mas que não quereríamos advertir.” (1988:118). Atentemos para a escrita do autor: este 

Eu subterrâneo que emerge não coincide com os desejos recalcados que assediam o ego e se 

esforçam por invadi-lo. Trata-se antes de um Eu latente, adormecido, mas não reprimido no sentido 

freudiano. Não obstante uma leitura primeira do Ensaio suscite tal interpretação, uma atenção mais 

acurada nos permite vislumbrar que este agir não decorre de um Eu ofuscado pelas pulsões 

inconscientes. Constitui uma forma de ação que, na contramão de uma razão utilitária, elege 

comumente uma razão superior e plena que nada tem a ver com a racionalidade que visa a moldar-

nos às solicitações mecânicas da exterioridade. É contra esta razão que a liberdade atua. Não são 

idéias exteriores a partir das quais nos auto avaliamos e orientamos escolhas que nos levam ao 

estado de liberdade, mas a totalidade de sentimentos, pensamentos e inspirações mais íntimas que 

freqüentemente obscurecemos, esquecemos e minimizamos em prol de demandas e de convenções 

sociais.  

Delineia-se aqui a distância abissal entre ser livre no registro bergsoniano e no kantiano; 

nesse último, a liberdade só pode configurar-se com a total emancipação dos afetos e com o reinado 

soberano da razão. Nada mais incompatível com a liberdade na ótica de Bergson, a qual postula a 

experiência da liberdade como  um encontro,  uma harmonia entre o pensamento não utilitário e os 

sentimentos. É o espírito, a subjetividade mais recôndita, que atua. Assim, Bergson considera que 

uma ação livre, distinta do ato determinado em que se revelam nossos traços mais superficiais e 

irrelevantes, é aquela dotada de significação profunda, porque decorre da totalidade da pessoa, de 

um ser não dividido ou fragmentado. Quando esta coerência da alma, que reflete não um motivo ou 
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uma razão específica assumida pela razão analítica, mas o conjunto do Eu profundo e de nossas 

experiências passadas, quando esta coerência se manifesta, consuma-se o exercício da liberdade, que 

assume aqui a conotação do contato imediato com o absoluto da vida, com a duração imanente e 

transcendente ao homem. Por tais razões, assevera Bergson, é inaceitável comparar os momentos 

absolutamente escassos em que nosso Eu age plenamente com os momentos que pululam no 

cotidiano, com as circunstâncias banais em que os motivos de nossas ações são facilmente 

localizáveis e nos quais a lógica da previsibilidade tem a sua pertinência. Esses momentos têm 

inequivocamente a sua importância, uma vez que somos seres sociais e talvez o preço da inserção 

social seja o sacrifício da liberdade, a subsunção da quase totalidade de nossa pessoa ao 

automatismo. Fator que vem realçar ainda mais a absoluta unicidade dos momentos em que 

experienciamos a liberdade: “É nas circunstâncias solenes, quando se trata da opinião que nós 

daremos aos outros e, sobretudo, a nós próprios, que escolhemos a despeito do que se convencionou 

chamar um motivo; e esta ausência de toda a razão tangível é tanto mais flagrante quanto mais 

formos profundamente livres.” (Bergson; 1988:119)  

 Por outro lado, se a linguagem, instrumento supremo da expressão humana, extrai seus 

recursos do espaço segmentando a multiplicidade qualitativa do espírito, como definir a liberdade? 

Pondera Bergson que a liberdade corresponde à reação do Eu concreto com o ato que se realiza, 

como nos momentos em que tomamos uma decisão grave. Momentos que concernem a um tipo de 

vivência que jamais volta a reproduzir-se e que nunca pode ser plenamente traduzida em palavras ou 

representada por justaposição de estados exteriorizados. Em tais momentos, escreve Bergson: “(...) 

se a nossa ação nos pareceu livre, é porque a relação desta ação com o estado donde derivou não 

pode exprimir-se mediante uma lei, visto que tal estado é único no seu gênero e nunca deve 

reproduzir-se.” (1988:164) Dado que o Eu concreto, na dinamicidade e duração que o peculiariza, é 

incomensurável e não se deixa capturar pelo instrumental lingüístico, esta relação é propriamente 

indefinível, justamente porque o homem é livre. Assim como o próprio homem, a liberdade está 

sempre em vias de se realizar, revelando-se incompatível com uma definição formalizada. A 

formalização equivale à estratégia peculiar de uma consciência arredia ao movimento, à 

multiplicidade, e à qual agrada supor as possibilidades pelas quais as coisas teriam se passado, visto 

que assim sua conduta lhe parece mais facilmente aceitável e a realidade se lhe configura 

devidamente ordenada, domesticada. Mais do que ser verdadeira, a consciência quer justificar-se 
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pela lógica, ainda que ela não seja motivo de orgulho. Astúcia através da qual o Eu que se guia pela 

exterioridade escamoteia a realidade psicológica dos atos com a realidade lógica dos possíveis. 

Certamente, é plausível que façamos escolhas concernentes aos objetos e coisas de modo 

geral, mas jamais poderíamos escolher entre atos distintos, a não ser que eles já tivessem sido 

anteriormente realizados, que já estivessem claramente delineados tal como coisas no espaço. 

Asserção que não é facilmente aceitável, uma vez que nada é mais vertiginoso ou irritante, observa 

Jankélévitch, que a prioridade afetiva de um valor: “Para iniciar a ação, nós solicitamos um princípio 

que não seja mais ação, mas que seja uma coisa já feita (...). Antes de penetrar no laboratório 

obscuro da liberdade nós preferimos averiguar como a decisão se fabrica pouco a pouco, com as 

sensatas propostas da deliberação.” (1959:66) A invenção de causas que justifiquem nossos atos 

livres e desejantes são artifícios que nos permitem o ancoramento num cenário ideal, mais 

conveniente e posteriormente construído que vem substituir a realidade mesma47. Uma “ilusão de 

retroatividade” que nos fornece motivos gloriosos e nos legitima frente aos valores sociais. Insiste o 

comentador: “Não se trata de ser verdadeiro, mas de estar de acordo com a regra diante da gramática 

da vida, e de camuflar a lógica negra, a vergonhosa lógica de nossos atos com nobres razões da 

lógica oficial, dirigida por um intelecto-piloto.” (Jankélévitch; 1959:61) Alternativa que nos 

impelirá, inequivocamente, para a confusão entre o agir livre e o agir caucionado por um 

automatismo consciente. Vislumbramos a liberdade no ato que se realiza, não no ato ou na realidade 

já configurada. Uma realidade que está em vias de se fazer não pode ser definida ou justificada ; a 

definição só se consuma ao preço de decompor. Tarefa pertinente ao universo das coisas, não à 

subjetividade ou aos sentimentos que a perfazem. Definir a liberdade é transformar movimento e 

tempo em extensão. Nas palavras do autor: “Só pelo fato de pretendermos decompor o tempo 

concreto, desdobramos os momentos no espaço homogêneo; em vez do fato em via de realização, 

pomos o fato realizado e, como se começou por de alguma maneira congelar a atividade do eu, vê-se 

a espontaneidade a dissolver-se em inércia e a liberdade em necessidade. É por isso que toda a 

definição de liberdade dará razão ao determinismo.” (Bergson; 1988:151) O ato livre se configura no 

decurso do tempo criador. Fixar tal ato implica subtraí-lo de sua condição temporal e inseri-lo no 

                                                 
47 - Jankélévitch: “Porque não se trata somente de atribuir posteriormente às nossas ações os motivos honrosos, 
a fim de embelezá-los aos olhos da opinião pública, trata-se de uma necessidade primitiva de lógica: isto que 
há de único, de pessoal, de verdadeiramente irracional e inovador em nossas opiniões nos aflige e nos assusta; 
nós preferimos recorrer às classificações tranquilizadoras dos manuais e ao endosso da moral comum, estas 
satisfações escolares que nos impedem de nos instalarmos no centro mesmo de nossa vontade.” (1959: 62) 
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espaço. Assim, a definição de liberdade opera a sua própria negação, uma vez que o ato livre que se 

confunde com a duração não pode ser transplantado para uma linguagem que advém da extensão. 

Ademais, visto que a liberdade só se configura na criação e no movimento progressivo da duração, 

as escolhas livremente encetadas são insubordináveis a qualquer previsibilidade. Assevera Bergson: 

“(...) A própria idéia de determinação necessária perde aqui toda a espécie de significação, que não 

se trata nem de prever o ato antes de se realizar, nem de raciocinar sobre a possibilidade da ação 

contrária uma vez ele realizado, porque proporcionar a si todas as condições é, na duração concreta, 

colocar-se no próprio momento do ato, e não já prevê-lo.” (Bergson; 1988:164) 

Não obstante, a desnaturação perpetrada pela linguagem, pelo raciocínio por ela 

viabilizado, pela intuição homogênea do espaço - com os quais a psicologia se instrumentaliza - não 

erradica, por completo a dinamicidade, a heterogeneidade, a liberdade do eu. Por mais radical que se 

revele o esforço da espacialização, o tempo jamais se subsume de forma absoluta ao espaço. O 

mesmo poderíamos afirmar acerca da linguagem: por mais que o esforço da expressão simbólica nos 

distancie da realidade temporal, ele jamais exaure sua mobilidade. A duração, o pulsar mesmo da 

vida que se manifesta nos atos genuinamente livres, prevalece nos subterrâneos do Eu. A 

coincidência com este movimento exigiria da consciência uma capacidade que a ultrapassa, uma vez 

que a mobilidade antagoniza com o modo pelo qual ela age no mundo. A obra da consciência é, 

como a designa Trotignon, a perversão da vida, é a tradução da mobilidade na fixidez, do tempo no 

espaço. Todavia, o comentador  assinala que a perversão não equivale à privação. Inequivocamente, 

a  impossibilidade de percepcionar a duração pura nos subtrai o encontro com a verdade ou com a 

nossa natureza, cujo fundamento reside no movimento. A duração em sua mobilidade contínua 

permanece em nossa interioridade, habitando paragens em que a consciência não legisla. Os dados 

imediatos da consciência que não equivalem à representação de qualquer coisa constituem os estados 

naturais do eu e permanecem inacessíveis para o instrumental da consciência. O reencontro desses 

dados, certamente, não está interditado, mas o seu alcance solicita o desvio ou, mais radicalmente, o 

sacrifício da intelectualidade48, o que impõe à consciência a auto-superação. 

                                                 
48 - Trotignon: “Isto que se supõe a cegueira da consciência à verdade profunda, deve-se aos seus hábitos e 
mais profundamente a um abandono, a uma renúncia pela qual a consciência se faz estrangeira à natureza real; 
inversamente, a natureza em si mesma não se ausenta da consciência, e assim, ainda que seja necessário que 
nossa consciência se desvie da natureza pela intelectualidade, ela pode, em contrapartida, retornar à natureza, 
voltando-se para si.” (1968:94)  
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A vida psicológica no plano da consciência orienta-se pela exterioridade em sua 

dimensão mais superficial; as sensações engendradas a partir dos eventos mundanos, ainda que 

imbricadas entre si, perpetuam algo da objetividade imanente à sua causalidade. Esta a razão pela 

qual o Eu que interage com a realidade exterior se delineia num meio homogêneo. Ou seja, a partir 

da exterioridade, o Eu pensa sua condição - se representa simbolicamente - alicerçado em sensações 

aparentemente mensuráveis, sucessivas e alinhadas no espaço, como se a realidade de seus estados 

de alma, tal como as coisas, coincidisse com a natureza dos números, cujas partes constitutivas se 

exteriorizam e se distinguem claramente. O que é justificável: as camadas mais superficiais da vida 

psíquica coincidem em sua forma de organização com o perfil de duração delineado pelo símbolo, 

visto que as sensações mais exteriorizadas perenizam certos traços da exterioridade recíproca 

peculiar às causas objetivas que as originam. Não obstante, uma inserção nas instâncias mais 

subterrâneas da alma modifica as seqüelas desta auto-representação que só persevera ao custo de 

subverter a realidade que expressa: “(...) o Eu interior, o que sente e se apaixona, o que delibera e se 

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; 1988:88) 

Assim, ao Eu superficial que facilmente estabelece identidade com a multiplicidade do número e que 

justapõe seus afetos na esperança de administrá-los, subjaz uma multiplicidade diversa, aquela dos 

estados psíquicos mais profundos, arredios aos assaltos da tendência à espacialização que não 

esvanece por mais que sua existência seja obnubilada ou negligenciada pela consciência reflexa: 

“(...) as nossas percepções, sensações, emoções e idéias apresentam-se sob um duplo aspecto: um 

nítido, preciso, mas impessoal; o outro confuso, infinitamente móvel e inexprimível (...)” (Bergson; 

1988:90) . Ambas as instâncias - o Eu superficial inteligível e o Eu profundo indômito às prescrições 

da inteligência - habitam a mesma subjetividade, o que proporciona a ilusão pela qual se orienta a 

psicologia de que as paragens mais ocultas de nossa psique sejam tão facilmente devassáveis e claras 

quanto nossos estados mentais que se orientam pela exterioridade. Apropriando-nos da expressão do 

autor, ambas as instâncias, na ilusão forjada pela consciência, parecem “durar da mesma maneira”. 

Equívoco que propicia a coextensão da representação simbólica dos estados superficiais para a nossa 

realidade psíquica mais profunda. No entanto, os estados psíquicos que habitam as profundezas do 

Eu se evadem do esforço representativo, de modo que a representação alcançe unicamente o  

advento de uma realidade simbólica paralela e antinômica à verdadeira natureza do eu. Um duplo 

desfigurado, antagônico ao original. 
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Entrementes, ratifiquemos: esse processo não logra haurir a vida subterrânea do eu, ela 

permanece latente com toda a sua força e virulência como um subtexto inquietante que deseja ser 

decifrado.49 É inequívoco que a representação opera a subversão da natureza do Eu ainda que numa 

instância simbólica, o que concorre para que a alma em sua profundidade se torne ainda mais 

recôndita e mais dificilmente apreensível, majorando o divórcio entre a consciência e ela mesma, 

visto que o Eu superficial, expresso simbolicamente, percebe a si mesmo como realidade material, 

passível de mensuração. No entanto, mesmo considerando que o constructo simbólico não finda por 

alienar a consciência em sua completude, dado que suas dimensões arredias aos símbolos 

perseveram, não seria contraditório asseverar que o esforço da consciência, seu afã de clareza e 

inteligibilidade, implica o sacrifício da interioridade humana. 

Este Eu, guiado pela linguagem e pelas convenções, com o qual lidamos a maior parte do 

tempo, assemelha-se aos outros indivíduos, em seus desejos, aspirações e valores morais. Vincula-se 

a eles em função das normas gerais que socialmente conduzem as condutas, estabelecendo 

cumplicidade e  dependência recíproca com a coletividade. Este consiste no Eu social que se produz 

à medida que a vida coletiva é introjetada pela consciência é a base da sociabilidade e da 

solidariedade que, por sua vez, confere solidez ao nosso eu, sustenta Bergson, deixando transparecer 

nas entrelinhas de seu texto, suas leituras de Durkheim.50 Não obstante, nas dimensões mais 

obscuras de nossa subjetividade, uma experiência outra se deslinda. A incursão por nossa 

interioridade desvela, nas palavras de Bergson, “(...)uma personalidade cada vez mais original, 

incomensurável com as demais e de resto inexprimível (...).” (Bergson; 1978:12) Ao privilegiar este 

eu identificado com a realidade social e material, ao apreender a si mesma como coisa, como um 
                                                 

49 - “É interessante observar que esta degradação (...) não edifica a natureza da consciência, que permanecerá 
portanto viva mesmo na sua mais profunda alienação: a consciência é simplesmente atenuada, adormecida . 
Pode-se deduzir que a relação do Eu profundo e do Eu superficial não será de exclusão absoluta, mas de 
recobrimento (...).” ( Trotignon; 1968:103)  
50 A influência de Durkheim sobre Bergson ganha visibilidade em sua última obra, As Duas fontes da Moral e 
da Religião: “Cultivar esse ‘eu social’ é o essencial de nossa obrigação para com a sociedade. Sem algo dessa 
sociedade em nós, ela não teria qualquer poder sobre nós; e basta-nos ir até ela para bastarmos a nós mesmos, 
se a encontramos presente em nós. Sua presença é mais ou menos assinalada conforme os homens; mas 
nenhum de nós poderia isolar-se dela de modo absoluto. Ninguém pretenderia isso, porque sentiria bem que a 
maior parte de sua força provém dela, e que deve às exigências incessantemente renovadas da vida social essa 
tensão ininterrupta de sua energia, essa continuidade de sentido no esforço que garante à sua atividade o mais 
alto rendimento. Mas ninguém poderia fazer isso, mesmo que o quisesse, porque sua memória e sua 
imaginação vivem do que a sociedade introduziu nelas, porque a alma da sociedade é imanente à língua que a 
pessoa fala e que, mesmo não havendo ninguém, mesmo que apenas pense, ainda assim falará consigo mesma. 
” (Bergson; 1978:13) Não obstante, Bergson se opõe a Durkheim, visto que em sua perspectiva a sociedade 
não poderia ser produto dela mesma, uma vez que constitui, em última instância, uma manifestação da vida.  
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conjunto de afetos estanques e independentes, a consciência volta-se para si, mas em vez de eleger o 

conhece-te a ti mesmo como norte de persecução, envereda por um dilemático processo de 

desconhecimento. E novamente o autor: “Assim se repercute, assim se propaga até as profundidades 

da consciência a exterioridade recíproca que a sua justaposição no espaço homogêneo assegura aos 

objetos materiais: pouco a pouco, as nossas sensações desprendem-se umas das outras como as 

causas externas que lhes dão origem, e os sentimentos ou as idéias como as sensações de que eles 

são contemporâneos.” (Bergson; 1988: 88) A volta à origem para um pensamento que dela se 

desconectou exige uma abertura do espírito que equivale à recuperação do estado de inconsciência, 

que nos permitirá transcender o Eu superficial e reinstalarmo-nos no estado de confusão, mobilidade 

infinita e inexprimível do Eu e seus afetos. Bergson enfatiza que a consciência pode coincidir com a 

duração enquanto qualidade, em seu estado genuíno, quando o faz de forma imediata, prescindindo 

da intermediação do símbolo que nos lança na fixidez e nos enreda no domínio do banal. Malgrado a 

violência sofrida pela intrusão do espaço na duração e pela intermediação do símbolo, essa realidade 

subliminar pode ainda aflorar. Trotignon: “O vivente fica em nós, mesmo pervertido, (...). A 

solidificação que transforma os movimentos de gênese em coisas não pode empedernir totalmente a 

alma.” (1968:98)  

Teçamos uma analogia. Assim como Platão considera que a maioria dos homens se 

satisfaz com um conhecimento miserável do mundo, e se deleita com as sombras nas paredes da 

caverna, Bergson, no Ensaio, considera que a maioria de nós não deseja transpor a sombra do Eu que 

se projeta no espaço homogêneo, essa subjetividade passiva que atua muito mais como capacidade 

de reação, adaptação e não como atividade criadora que modifica a si mesma incessantemente. 

Conhecer a realidade profunda do Eu implica a assunção de um mal-estar: a dificuldade quase 

intransponível da expressão, a impossibilidade de uma tradução que não desvirtue. Destarte, a 

consciência denega a indeterminação significativa da temporalidade que nos habita, visto que ela é 

criadora; qualidade que antagoniza com a praxe de explicar o consequente pelo antecedente. A 

imprevisibilidade, a sucessão de originalidades que perfaz a duração contradita a vocação natural da 

consciência, em virtude da qual ela raramente se torna íntima de si mesma. Para uma consciência 

que celebra como precípuos seus compromissos com a realidade pragmática e instrumental, o 

confronto com tais eventos é no mínimo desconcertante. Ademais, cumpre indagar: Qual a utilidade 

de conhecermos uma realidade indômita  às formas habituais do pensar? Qual o motivo de 

enveredarmos por instâncias cujo conhecimento nos aflige, adultera a visão que temos de nós 
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mesmos e torna imperativa a dor inerente a um percurso transformador? Sim, porque para conhecer 

as instâncias mais profundas da alma é imprescindível a instauração de uma certa ruptura com a 

exterioridade, é preciso que a atenção à vida circundante se flexibilize e que a relevância das 

demandas pragmáticas se reduza drasticamente.51 O Eu, que se guia pela símbolo e pela extensão, 

terá de se violentar, transcender sua própria humanidade, como dirá Bergson em textos mais tardios. 

Perante tais dilemas, assim como a maioria prefere o conforto da obscuridade em Platão, para 

Bergson a maioria prefere a facilidade de um Eu que se esquiva de tais inquietações e se guia pela 

exterioridade. Na expressão do filósofo: “Como o eu, assim refratado, e por isso mesmo subdividido, 

se presta infinitamente melhor às exigências da vida social em geral e da linguagem em particular, 

ela (a consciência) prefere-o, e perde pouco a pouco de vista o Eu fundamental.” (Bergson; 1988: 

90) Destarte, ao invés de uma consciência que se deixa violentar pelo outro de si mesma, assumindo 

sua natureza indômita e livre, temos um sujeito supostamente lúcido que expulsa e condena ao exílio 
                                                 

51 - O paralelo com Platão se delineia de imediato. Particularmente com o Fédon. Lembremos que neste texto é 
tematizada a imortalidade da alma, sugerindo que a filosofia encontra um paralelo na morte. Apenas aqueles 
que renunciam a ancorar sua existência nos prazeres do mundo sensível e imediato podem galgar o caminho 
para a reflexão filosófica e para o conhecimento da verdade, estado que se assemelha àquele das almas antes de 
reencarnarem e de sucumbirem às exigências do corpo. Esforço insuperável e que só cessa com a morte, mas 
para o filósofo é esforço imprescindível. Seus interesses estão direcionados para as coisas da alma e não para 
as do corpo. Seu propósito é o de conhecer as coisas em si. Mais do que conhecer, poderíamos dizer, recordar. 
Recordar o que conhecera quanto estava morto. Todavia, o caminho para o resgate desta sabedoria defronta-se 
com a percepção sensível ou o corpo que se delineiam como obstáculos que confundem a alma e resultam em 
ausência de clareza, de discernimento. Destarte, o papel do corpo ou da sensibilidade no que concerne à busca 
da verdade será sempre o de levar ao engodo. Daí que a vida do filósofo constitua um incessante embate com 
as próprias sensações ou impressões, no intuito de libertar a razão dos grilhões da vida mundana que contagia e 
desvirtualiza a alma. Conseqüentemente, a conduta do filósofo assemelha-se à de um verdadeiro asceta, 
esquivando-se radicalmente dos prazeres sensíveis. Se a separação completa entre alma e corpo não é possível 
em vida, resta a ele encenar, quando vivo, o estado da morte, de modo que, minimizando o impacto do mundo 
sensível em sua alma, liberte-a da vulnerabilidade e das suscetibilidades humanas, tornando-a mais apta para 
pensar e para alcançar o mundo ideal no qual vislumbrará as coisas em si mesmas, cuja imutabilidade coincide 
com a sua natureza. A razão, na persecução de seus intuitos, quais sejam, o pensamento claro e verdadeiro, 
desdenha o corpo e volta-se para si mesma, ratificando a similaridade entre o exercício da filosofia e a morte, 
visto que apenas nesta a alma supera completamente os obstáculos representados pelo mundo sensível. Em 
Bergson, não há, é evidente, a intenção de atingir esta verdade situada além da mobilidade, antes trata-se de 
evadir da estagnação e da ausência de movimento. Todavia, poderíamos considerar, que aqueles que 
privilegiam as demandas da realidade exterior distanciam-se inequivocamente dos estados profundos do eu, os 
quais poderiam ser desvendados pela postura filosófica que recusa uma vida subsumida às demandas da vida 
mundana e pragmática, tal como tematizada por Platão no Fédon. Será legítima essa associação, desde que 
esclareçamos que, no olhar bergsoniano, a filosofia que alcança o Eu profundo orienta-se por métodos e 
recursos inteiramente outros e, sobretudo, que a consciência tende certamente a obscurecer-se tanto em Platão 
como em Bergson, mas, enquanto no primeiro a alienação se efetua no devir e no movimento, para o segundo, 
é ao alojar-se na fixidez que a consciência instaura sua perda. Ademais, para Bergson, compete à filosofia nos 
fazer coincidir com a vida; da coincidência com a morte se encarrega a consciência em seus afazeres 
cotidianos. 
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este outro que, todavia, lhe é imanente, substituindo sua realidade, que é a da duração, pela realidade 

do símbolo.  

A perversão desta razão mais plena e não instrumental nos condena a um mundo estreito, 

insere-nos no âmbito da mediocridade, mas nos prestigia com o sabor dos prazeres cômodos e sem 

tormentos. Prazeres que nada têm a ver, é claro, com aquela alegria experienciada pela alma tomada 

pelos afetos, quando a vida parece adquirir novo ritmo e o mundo colorir-se, proporcionando-nos o 

sentimento de que coincidimos conosco mesmos e com o movimento criador da vida. A experiência 

aí delineada é a da superação do absurdo de nossa existência contingencial, dos limites de uma 

subjetividade circunscrita às demandas exteriores e obscecada com a utilidade. Trata-se de 

experienciar a autocompreensão acerca da verdadeira natureza do eu. Escreve Bergson em A 

Consciência e a Vida: “Os filósofos que especularam sobre a significação da vida e sobre o destino 

do homem não notaram suficientemente que a natureza deu-se ao trabalho de nos informar por si 

própria acerca disso. Ela nos adverte, por um signo preciso, que nosso destino foi atingido. Este 

signo é alegria.” (Bergson 1974:86) A alegria, distinta do prazer que visa unicamente à conservação 

da vida e não elucida sua direção, consiste no triunfo da vida, anuncia sua vitória: “ (...) toda alegria 

verdadeira possui um acento triunfal. Ora, se levamos em conta esta indicações e seguimos esta nova 

linha de fatos, vemos que sempre que há alegria há criação: quanto mais rica for a criação, mais 

profunda será a alegria.” ( Bergson; 1974:86)52 

Sob esse prisma, o compromisso da consciência com a pragmática e a eficiência do 

mundo material torna-a inadequada para experienciar tal alegria e, conseqüentemente, para coincidir 

com a profundidade de nosso espírito, a qual consiste substancialmente na duração, movimento 

criador que nos permite vislumbrar, em última instância, o sentido da vida ou a direção na qual ela se 

lança. Esse fluxo temporal indivisível da mudança, da transição e da criação incessante, que nos 

atravessa e nos torna coincidentes com o movimento inerente à vida, corresponde aos dados 

imediatos da consciência em sua plenitude, em relação a qual deflagramos um distanciamento 
                                                 

52 - Na conferência denominada A Consciência e a Vida, Bergson assinala que o exercício da invenção 
científica ou artística propicia ao agente da criação o experienciar desta alegria, uma vez que coincide com a 
própria razão de ser da vida: “Tomemos alegrias excepcionais, a do artista que realizou seu pensamento, a do 
cientista que descobriu ou inventou.(...) aquele que está certo, absolutamente certo, de ter produzido uma obra 
viável e durável, este não tem mais nada a fazer com os elogios e sente-se acima da glória, porque é criador, 
porque o sabe e porque a alegria que experimenta é uma alegria divina. (...). Se, pois, em todos os domínios, o 
triunfo da vida é a criação, não devemos supor que a vida humana tem sua razão de ser numa criação que pode, 
diversamente da dos artista e do sábio, prosseguir em todos os momentos em todos os homens (...)?” ( 
Bergson; 1974:86)  
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abismal. Cumpre então indagar: uma vez que a clareza e o conhecimento decorrem do advento da 

razão que opera na atemporalidade ou numa temporalidade homogênea, a interioridade humana tal 

como concebida por Bergson estaria confinada à condição do indizível, daquilo que jamais pode ser 

apreendido pelo homem? O conhece-te a ti mesmo consistiria num convite improcedente, uma vez 

que em relação ao conhecimento de si e à comunicação desse saber o homem está condenado à 

impossibilidade? Estaria o conhecimento do Eu restrito aos limites de um  duplo supérfluo de si 

mesmo, correlato das sombras na caverna de Platão ? Quais seriam os caminhos - ou descaminhos - 

através dos quais lograríamos suplantar a clausura da homogeneidade em que nos enreda a perversão 

da consciência, parafraseando Trotignon? Como seria possível, enfim, o retorno a si, o reencontro 

desta natureza que nos é simultaneamente imanente e transcendente, com o qual Bergson nos acena 

constantemente nas entrelinhas de seus textos? E, sobretudo, como expressar a natureza indômita da 

interioirdade o eu?  

A assunção dessas interrogações com a verticalidade que elas solicitam, nos remete de 

imediato à segunda parte deste itinerário que estamos a traçar, onde tais pontos serão objeto 

privilegiado de análise. Com a discussão subseqüente poderemos perceber que, assim como a 

interioridade humana não se circunscreve unicamente à consciência reflexa, a racionalidade 

instrumental não equivale a todo o pensamento. Uma concepção mais ampla do pensar, que 

incorpora as alteridades da razão, regiões que nos habitam e que permanecem aquém desta 

capacidade simbolizadora cuja lógica nos atém aos parâmetros da extensão, nos desvelará um 

horizonte plausível para que o Eu transcenda sua sombra e se reconcilie consigo mesmo. 

Freqüentemente, Bergson alude no Ensaio aos momentos em que nos aproximamos do 

Eu em seus estados de duração, incólume à intrusão do espaço na consciência pura. Ao ultrapassar a 

camada mais superficial dos estados psíquicos, nos deparamos com uma percepção da duração que 

nada tem a ver com o tempo homogêneo. Incursão indicadora de que, por detrás do universo 

simbólico em que representamos a vida, persiste uma dimensão absolutamente não simbolizável e da 

qual, como aponta Trotignon, a vida jamais poderia se evadir ou se alienar. Há um momento 

emblemático em que nos livramos da sistemática simbolização pela qual nos relacionamos com o 

mundo e conosco mesmos e nos deparamos com este domínio em que o movimento criador não é 

subtraído: o sonho.  O que se configura de maneira inteiramente outra quando adormecemos é a 

maneira pela qual se estabelece a comunicação entre o Eu e a realidade exterior. Uma vez 

distendidas as funções orgânicas, o intuito de mensurar, selecionar e dividir que orienta nossa 
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lucidez e atenção é plenamente suplantado pela faculdade do sentir. Nessa nova perspectivação em 

que o sonho nos lança, já não estamos a perseguir a quantidade; inversamente, deixamo-nos invadir 

pela qualidade. Nas palavras de Bergson: “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; é substituída por um instinto confuso, capaz, como os instintos, de cometer erros grosseiros 

e de, por vezes, também proceder com extrema segurança.” (Bergson; 1988:88) Assim, ao sonhar, é 

a realidade dos afetos que adentramos, os quais em sua profundidade não estabelecem cercanias ou 

limites bem delineados entre os sentimentos que tecem a sua multiplicidade; ao contrário, no pulsar 

da vida afetiva, os sentimentos se mesclam uns aos outros, penetram-se sem contornos precisos, 

negligenciando completamente os imperativos da exteriorização.  

Destarte,  ao sonhar empreendemos uma incursão a um estado similar à duração interna 

do Eu que, em sua superfície, se pauta pelas demandas exteriores. 53 As impressões subjetivas que 

nos escapam em estado de vigília são reencontradas no sonho, ainda que ininteligíveis e confusas, 

uma vez que nossa atenção se flexibiliza e o Eu declina o seu interesse pelos imperativos da 

exterioridade e da ação. Não obstante o sonho seja habitado pela incoerência, Bergson assevera que 

nele o pensamento não está suspenso, visto que a indiferença à lógica não significa que, ao sonhar, 

não sejamos capazes de lógica, ainda que a lógica aí presente não seja aquela habitual, de que nos 

servirmos quando despertos. “O sonhador busca se dar uma explicação de suas visões, sua lógica, 

destinada a ligar imagens incoerentes, tangencia então a absurdidade.” (Challaye:124) Todavia, este 

roçar do absurdo não equivale ao pulverizar da razão. O equívoco daquele que sonha não está em 

abdicar do raciocínio, mas em raciocinar mais. Notadamente, Bergson alude aqui à possibilidade de 

um pensamento que extravasa a funcionalidade e a instrumentalidade. Uma razão que não se 

divorcia da afetividade e da imaginação. Nesse sentido, Bergson assevera que, no sonho, se subtrai o 

esforço de concentração, pertinente às exigências pragmáticas e ao compromisso com a ação 

cotidiana. Nos processos oníricos,  a percepção e as lembranças fluem como desperdício, sem 

                                                 
53 - Impossível não pensar em Freud. Quando Bergson publica o Ensaio, as investigações da psicanálise ainda 
são incipientes - precisamente onze anos antes da publicação do trabalho freudiano acerca dos sonhos - o que 
não impediu que, em textos posteriores, Bergson aludisse aos trabalhos da psicanálise, sugerindo sua 
concordância com as investigações freudianas. Na publicação de sua palestra O Sonho, inserida na coletânea A 
Energia Espiritual, Bergson afirma em nota de rodapé: “Teria que falar aqui destas tendências reprimidas às 
quais a escola de Freud tem dedicado tantos estudos. Na época em que se deu a presente conferência já havia 
aparecido a obra de Freud sobre os sonhos, mas a psicanálise estava muito longe do atual desenvolvimento.” 
(Bergson; 1982:115) Há que se notar que a conferência data de 26.03.1901, um ano depois da publicação da 
Interpretação dos Sonhos; A Energia Espiritual é publicada em 1919.  
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nenhum objetivo funcional, sem a fixação da atenção, ainda que este fluxo não seja isento de 

prolixidade. O Eu que sonha é um Eu distraído, distendido, o que aponta para uma possível 

superação  da clivagem entre o Eu profundo e seu simulacro. 

O que se nos desvenda aquém da realidade simbolizada, como assevera Bergson, são as 

profundezas da inteligência organizada e viva, lugar em que os pensamentos e a emocionalidade, em 

seu aspecto multifacetado, estão em estado de fusão, em permanente mobilidade. Notadamente nesta 

dimensão, a subjetividade que a consciência deixa escapar não se manifesta em símbolos 

lingüísticos, mas em imagens54. A realidade imagética do sonho esboroa a conformação espacial da 

consciência desestabilizando seus vínculos com a linguagem. Assim, numa dimensão não 

espacializada, a imagem onírica viabiliza uma aproximação do Eu profundo consigo mesmo, 

recapturando o imediato que se lhe escapa sem a ameaça de “aparecer a si mesmo como uma 

representação estrangeira.” (Trotignon; 1968:129). Não obstante, se as imagens oníricas nos acenam 

de algum modo com a possibilidade de reencontro numa vertente que não a da consciência reflexiva, 

cabe precisar que, para Bergson, o sonho não efetua de forma contundente o resgate deste outro da 

consciência, no qual as marcas da duração permanecem indeléveis. Ao sonhar, nos evadimos da 

simbolização abstrata; em contrapartida, adentramos um universo de pura confusão e de 

incapacidade de expressão. Ora, a linguagem, ainda que se presentifique como  obstáculo para o 

encontro do Eu ou da duração, não nos condena ao silêncio ou à total impossibilidade da expressão. 

“(...) é difícil descobrir um meio termo entre o sonho vivido que nos coloca em contato com a pura 

duração qualitativa, e a expressão deste sonho que não pode senão objetivá-lo.” (Trotignon; 

1968:131) O reencontro implica que nos instalemos na duração, o que não pulveriza o desejo de 

expressão e tampouco abole o pensamento, o qual, no registro bergsoniano, transcende em muito os 

limites da racionalidade. Mas, se o sonho não nos remete diretamente para a realidade movente de 

nossa interioridade, ele atua, todavia, como uma analogia com a vida do Eu profundo, uma vez que, 

                                                 
54 - Trotignon nos lembra que o argumento do sonho constitui na metafísica um canal demonstrativo. 
Particularmente em Bergson, a referência ao sonho é relevante, pois permite compreender quais são as relações 
entre a filosofia da vida e a crítica da metafísica. No capítulo subseqüente, ao tematizar a imagem na tradição 
filosófica, veremos que, nas Meditações, Descartes sustenta que o sonho, cuja linguagem é a das imagens, 
constitui um caminho que necessariamente nos desvia do conhecimento verdadeiro. O que vemos em Bergson 
é a elevação do sonho à condição do meio pelo qual burlamos o mundo ilusório que nos circunda, o qual é obra 
da razão e não do sonho ou das imagens nele criadas. Voltaremos a esse ponto.  
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quando sonhamos, não é a linguagem simbólica tal como edificada pela consciência que prevalece.55 

Nas imagens sonhadas, debilita-se o estado de atenção à vida que se concatena com a necessidade de 

ação numa realidade exterior e espacial. Com tal flexibilização, logramos vivenciar um real menos 

abstrato do que aquele produzido pela consciência, uma proximidade da multiplicidade de fusão, da 

mobilidade do nosso Eu que a inteligência encobre. O advir das imagens oníricas torna prevalecentes 

as prerrogativas da duração, o amálgama dos afetos cuja fecundidade repercute em nossa alma 

inteira. 

Ademais, o que o sonho também nos concede é o vislumbre da dimensão absolutamente 

criadora da mente, nesse processo de geração de imagens e realidades oníricas que lhe é inerente. E 

aqui nos deparamos com um ponto de absoluta relevância para esta investigação. Este Eu profundo 

que a consciência pode reencontrar nesse retorno a si e que o sonho nos antecipa não é apenas 

heterogêneo, afetivo e dinâmico. Numa palavra, a natureza do Eu em suas dimensões mais densas 

constitui a própria duração e, enquanto tal, consiste essencialmente em movimento criador: “A 

duração psicológica, manifestação mais próxima para nós da duração real, é portanto outra coisa que 

não isto que percebemos com nossa inteligência. (...) Em outros termos, a duração psicológica - e 

Bergson dirá, um pouco mais tarde, toda duração real - nos leva à evidencia de uma existência em 

vias de criação.”  (Theau; 1969:24) Daí depreendemos que o Eu na sua totalidade - assim como a 

totalidade do ser - nunca estará plenamente realizado. A realidade temporal do Eu é mutante e 

desdobra-se sempre em novas diferenciações e na geração incessante de realidades inauditas. A 

subjetividade humana está, assim, a criar-se continuamente. 

A consciência, ao assimilar o tempo ao espaço, ilude-se na crença de que o real – interno 

ou externo - está dado seja no registro do mecanicismo onde todas as relações a emergir poderiam 

ser previamente cartografadas, ou sobre uma programação original, uma harmonia preestabelecida. 

Na esteira desse equívoco, o tempo se nos configura como “uma tela que nos oculta o eterno”, como 

enfatiza Deleuze, ressaltando a inevitabilidade de tal ilusão quando insistimos em espacializar o 

tempo: “No espaço, com efeito, basta dispor de uma dimensão suplementar àquelas nas quais se 

passa um fenômeno para que o movimento, que está em vias de ocorrer, apareça-nos como uma 

forma já pronta.” (Deleuze; 2000:85) Logo, o Eu superficial que se orienta pelas categorias do 
                                                 

55 -“ Nós reencontramos, portanto, no sonho, não a vida em si  ou o movimento da vida como constitutivo da 
natureza inteira, mas um tipo particular de relação entre o Eu e o mundo: o sonho não é atenção à vida 
absoluta, ele não é senão uma distração da atenção e da vontade em relação à vida ativa.” ( Trotignon; 1968: 
130)  
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espaço, não apenas focaliza o real como inerte, mas apreende a natureza de sua subjetividade como 

algo pronto, negligenciando a peculiaridade mesma que a define. Inversamente, a realidade do Eu 

profundo que antecede a inteligência é puramente afetiva e constitui-se como a duração; está, 

portanto, sempre em vias de fazer-se, sendo assim permeada por um movimento criador. Completar-

se nesse registro significa nos evadirmos da subjetividade parcial a que a inteligência nos reduz e 

coincidirmos com a realidade desconcertante que nos habita, da qual o sonho nos aproxima.56 

Defrontamo-nos aqui com o outro do Eu simbolicamente representado, um Eu, dirá o autor, “cuja 

atividade não se pode comparar a nenhuma outra força.” (Bergson; 1988:101) Intensidade, colorido 

e força criadora inexauríveis, mas que obscurecer-se-ão ao nos servirmos da linguagem para 

caracterizar seus estados de alma, no intento de ordená-los. Diferenciando-os uns dos outros, 

estancamos seu processo de mudança, interpenetração e criação, exaurindo a vitalidade desta 

realidade criadora e completamente afetiva. 

Essas ponderações suscitam nova interrogação: quando nos evadimos da superfície do Eu 

e adentramos esta subjetividade outra - imponderável, indômita e essencialmente criadora – que 

antecede o advir da racionalidade, de que modo nos é apresentada (representada?) essa realidade 

interior cujo movimento e virulência são inexauríveis? Equacionamento que nos conduz ao âmago 

da questão perseguida nesta investigação, qual seja, o lugar das imagens e da força que as engendra: 

“A imaginação do sonhador, isolada do mundo externo, reproduz em imagens simples e parodia, à 

sua maneira, o trabalho que incessantemente se prossegue sob as idéias, nas regiões mais profundas 

da vida intelectual.” (Bergson;1988:95) Inequivocamente, são as imagens e a energia criadora da 

imaginação - que se situam num região recôndita, distinta daquela tomada pela consciência reflexa - 

que nos propiciam a evasão da perda, a emancipação do depauperamento espiritual a que nos 

condena o pensamento produzido pelos estados psíquicos mais superficiais. As imagens 

viabilizariam, enfim, a coincidência com o tempo-qualidade e com a multiplicidade dinâmica de 

nossa interioridade.  

                                                 
56 - Há que se observar que não há em Bergson um repúdio à inteligência. Coincidimos assim com Trotignon: 
“Não há o anti-intelectualismo em Bergson ou o irracionalismo por princípio: ele não renuncia à inteligência, 
mas ao contrário a liberta, a vivifica, mais ainda: faz surgir da pressão da força moral em nós este 
florescimento criador que não é outra coisa que a vida despertada em nós.” (1968:105) A crítica bergsoniana à 
inteligência elucida acerca de suas limitações e, outrossim, acerca de seu alargamento quando alude a esta 
força que a ultrapassa e que propicia as obras por ela erigidas. Força que coincide com a própria fecundidade 
criadora da vida e que habita este Eu vivo, ainda que subterrâneo.  
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Não obstante, a imaginação do sonhador não aflora apenas quando adormecemos; a 

realidade movente e criadora das imagens se presentifica no devaneio e, sobretudo, no trabalho do 

artista. Eis aqui um indício ainda incipiente - e que ganhará vulto no pensamento de Bergson - de 

que o pensamento transcende a pura racionalidade que justapõe, classifica, divide, organiza. Há um 

pensamento outro que não se subsume à organicidade, que nos emancipa dos desvios obtusos da 

razoabilidade, ao mesmo tempo que torna plausível  a vivência da temporalidade pertinente ao Eu 

profundo. Descortina-se, assim, um veio pelo qual se torna possível vislumbrar o retorno da 

consciência, o reencontro do Eu consigo mesmo, superando a vida mediatizada pelo tempo 

homogêneo, bem como o (des) conhecimento de si aí engendrado. Horizonte insinuado por Bergson 

no Ensaio e cuja persecução será intensificada no decurso de sua obra, postulando as imagens que 

emergem nas profundezas da psique, como protagonistas do processo desvelador da duração dentro e 

fora do Eu. Imagens que talvez não logrem a absoluta tradução desta temporalidade, mas que talvez 

possam sugeri-la e dela nos aproximar mais efetivamente do que a consciência em seu eterno zelo na 

objetivação de si mesma.   

Caberia então às imagens a consumação do conhece-te a ti mesmo? As mesmas imagens 

que na história da filosofia foram sempre relegadas a um lugar subalterno, a um conhecimento 

inferior, ao equívoco? Seriam elas as responsáveis por um conhece-te a ti mesmo mais visceral, 

desqualificando assim a razão, que não lograria senão a representação simbólica do tempo, o 

simulacro do eu? Haveria aqui uma reviravolta no olhar filosófico acerca da imagem? Indagações 

que ensejam uma nova inserção nos textos bergsonianos, no intuito de equacionar que estatuto as 

imagens ocupam no pensamento deste filósofo. A persecução desta questão nos elucidará também 

acerca da subversão e da ruptura (ou não) que, segundo o próprio Bergson, seu pensamento 

instaurou com a tradição, no que concerne ao lugar da imaginação e das imagens na história da 

filosofia. Antes, porém, impõe-se uma digressão, a qual nos elucidará acerca do lugar ocupado pela 

imagem na metafísica clássica.  
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Excurso: A imagem, a imaginação,  a filosofia  

1 – O lugar da imaginação e da imagem na metafísica clássica 

A imaginação, enquanto instância possível de conhecimento, criação e caminho para a 

verdade, encontra-se comumente marginalizada na história da filosofia. Esta tem como eixo 

condutor a elaboração da razão e a constituição do ser no âmbito da determinidade. Nessa 

perspectiva, como observa Cornelius Castoriadis, tudo o que não deriva das categorias da razão e do 

determinismo é relegado à condição de infrapensamento: “(...) o que não decorre da Razão e do Ser 

determinado foi sempre adscrito, nessa vertente central, ao infrapensável ou ao suprapensável, à 

indeterminação como simples privação, déficit de determinação, isto é, de ser, ou a uma origem 

absolutamente transcendente e inacessível de toda determinação (...). Essa postulação acarretou, 

desde o início, o encobrimento da alteridade e de sua fonte, da ruptura positiva das determinações já 

dadas, da criação como não apenas indeterminada mas determinante, ou seja, como instauração de 

novas determinações. Em outras palavras, ela acarretou, sempre, a ocultação do imaginário radical e, 

correlativamente, a ocultação do tempo enquanto tempo de criação e não de repetição.” (Castoriadis; 

1987:340) Por conseguinte, a alteridade, a ruptura das determinações prescritas e a criação como 

processo imprevisível é, comumente, expurgada da reflexão filosófica. 

Não obstante, o encobrimento que a filosofia, em sua história, tece sobre a problemática 

da imaginação radical do sujeito e da produção das imagens, em termos castoriadianos, não é 

absoluto. O que se delineia é a configuração da imaginação como o outro da razão, subordinada e 

atualizadora da sua negatividade. Em outras palavras, a imaginação se configura, na história da 

filosofia, como oposta ao ser, constitutiva das oposições verdadeiro/falso, belo/feio, bem/mal. Mais 

explicitamente: a imaginação figura como antípoda a tudo o que alude ao dever ser, visto que se 

desnuda, comumente, como arredia a determinações quaisquer. Isso quando não é vislumbrada como 

instância meramente reprodutora do real. 

O eixo temático deste estudo gira em torno da subjetividade e da imagem no pensamento 

de Bergson. No entanto, antes de enveredarmos pela problemática da imagem no universo desse 

autor, faz-se necessária uma discussão acerca do olhar que tradicionalmente a filosofia lançou à 

imaginação e à imagem. Não se trata, certamente, de um levantamento teórico da imaginação na 

história do pensamento filosófico, o que por si só já constituiria tema para um trabalho autônomo. 

Antes, o intuito é localizar alguns momentos ilustrativos que demarcarão a diferença com que esta 
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faculdade mental - designação passível de restrições como observaria Gaston Bachelard (1990:1), 

visto que imaginar consiste em ultrapassar o real apreendido pela percepção e criar inauditas 

realidades - é tematizada pela tradição e que ordem de dissidências encontraremos na obra 

bergsoniana. Para tanto aludiremos inicialmente ao itinerário tecido no já clássico texto sartriano, 

qual seja, A Imaginação, esclarecendo desde já que estamos atentos às restrições que o autor 

apresenta em relação a Bergson, inserindo-o no viés tradicional da filosofia no que concerne ao 

papel da imaginação. Crítica, que  aliás, retomaremos em outro momento.   

Na instigante e sucinta introdução ao seu livro, J. P. Sartre ressalta uma forma de olhar 

que, apesar das diferenças uniformiza o enfoque sob o qual são apreendidos os produtos da 

imaginação na metafísica dos seiscentos, setecentos, na psicologia positivista do século XIX e, 

ainda, em trabalhos filosóficos do século XX. Poderíamos mesmo asseverar que o objeto da crítica 

sartriana é o modo prevalente pelo qual o ideário moderno lida com o estatuto da imaginação. Subjaz 

à aparente multiplicidade das análises uma metafísica ingênua da imagem, incapaz de discernir entre 

a identidade da essência e a identidade da existência.  

Em tal perspectivação, o autor aponta para o descompasso existente entre um objeto que 

nos apareça em imagem e sua existência concreta. O mesmo objeto em sua concretude e em seu 

correlato imagético possui, é certo, uma identidade de essência no que concerne à sua estrutura e à 

sua individualidade. Sob esse prisma, é o mesmo objeto. Não obstante, o autor é contundente: “Esta 

identidade de essência, porém, não está acompanhada por uma identidade de existência.” ( Sartre; 

1984:35) Se o objeto na imagem coincide no que concerne à sua natureza com o objeto exterior ao 

sujeito, o mesmo não se pode afirmar quanto ao seu modo de existência. Em definitivo, na imagem o 

objeto está inserto numa existência outra que se evade de reificações quaisquer. Argumenta o autor: 

“Eu não a vejo - a folha imaginada - ela não se impõe como um limite à minha espontaneidade; 

tampouco é um dado inerte existindo em si. Em uma palavra, ela não existe de fato, existe em 

imagem.” (Sartre; 1984:35) Tal discernimento consiste numa operação simples, “um dado imediato 

do senso íntimo”, quando se trata de apreender a imagem como instância diversa do real. Outra é a 

situação quando se torna imperativo problematizar e pensar a natureza das imagens em sua 

generalidade. Noutros termos, as dificuldades e os equívocos se delineiam quando se trata de pensar 

teoricamente o produto da imaginação ou de formar idéias despidas de imagens sobre o 

conhecimento por imagens. Objetivo que exige o esforço inusual de transcendermos as formas 

habituais de pensar a existência, libertando-nos dos limites da fisicalidade. A incapacidade de 
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responder a esta solicitação resulta na confusão entre a identidade de essência e a identidade de 

existência, o que destitui a imagem das suas peculiaridades, transformando-a em objeto portador de 

existência coisificada.  

Eis assim configurado o pressuposto para a constituição de uma metafísica ingênua da 

imagem, na feliz expressão forjada por Sartre, em que ela coincide com a coisa, a qual consiste numa 

realidade inerte, estranha ao domínio da consciência e é assim definida em seu texto: “Essa forma 

inerte, que está aquém de todas as espontaneidades conscientes, que devemos observar, conhecer 

pouco a pouco, é o que chamamos coisa.” (Sartre; 1984:35) No que consistiria exatamente esta 

metafísica ingênua? Escreve o autor: “(...) desde que desviamos o espírito da pura contemplação da 

imagem enquanto tal, desde que pensamos sobre a imagem sem formar imagens, verifica-se um 

deslize, e da afirmação da identidade de essência entre a imagem e o objeto passamos à de uma 

identidade de existência. Já que a imagem é o objeto, concluímos que a imagem existe como o 

objeto.” ( Sartre; 1984:36) Destarte, a imagem, transmudada em coisa, está relegada à condição de 

cópia, de reprodução do real e adquire as mesmas propriedades do objeto original tal como 

apreendido pela percepção. Conseqüentemente, o registro imagético vê-se espoliado de uma possível 

originalidade existencial. E novamente Sartre: “Essa metafísica consiste em fazer da imagem uma 

cópia da coisa, existindo ela mesma como uma coisa.” (Sartre; 1984:36) Ora, se consideramos que o 

pensar filosófico em sua origem predispõe-se a uma apreensão do real que colide com o 

conhecimento imediato - o que não nos remete necessariamente à dualidade platônica - esta 

metafísica ingênua perpetua a apreensão do senso comum, o qual, habitualmente, apreende a 

imagem como reprodução do real, como imagem coisificada cuja existência transcende o poder 

criativo da consciência: “Essa ontologia ingênua é a de todo mundo.” (Sartre; 1984:36) Sob a égide 

da experiência comum, a imagem diferencia-se do objeto concreto, mas a teoria que comumente 

decorre desta apreensão espontânea da imagem finda por atribuir a ela as mesmas peculiaridades do 

objeto. Assim, é possível localizar nos saberes gerados pela experiência imediata uma compreensão 

equívoca do produto da imaginação que Sartre designa “coisismo ingênuo das imagens.” A 

metafísica tradicional, ao tomar a imagem como objeto de investigação perpetuará essa apreensão 

coisificada da imagem, visto que ela será concebida como coisa plenamente coincidente com a coisa 

por ela representada. Destarte, a filosofia,  em vez de  transcender a apreensão imediata, vai 

prolongá-la, postulando a existência da imagem como idêntica à existência do objeto. Daí decorre 

que ao produto da imaginação seja atribuído o estatuto do simulacro, com todas as atribuições 
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pejorativas que este termo assume quando comparado à coisa na qual se espelha. Nesse sentido, à 

coisificação da imagem subjaz a condição de inferioridade. Se a imagem tem o estatuto da cópia, da 

mera reprodução, ela não poderá apresentar a mesma relevância que a coisa representada. 

Inversamente, será concebida a partir de uma teoria a priori - seja na metafísica, seja na psicologia 

positivista - delineando-se como instância secundária pela qual o objeto pode ser apreendido. 

Instância certamente menos clara e não isenta de ambigüidades: “A ontologia da imagem está agora 

completa e sistemática: a imagem é uma coisa inferior, que tem sua existência própria, que se dá à 

consciência como qualquer coisa e mantém relações externas com a coisa da qual é imagem.” 

(Sartre, 1984:37) Nestes termos, a análise sartriana coincide com a argumentação de C. Castoriadis: 

à imaginação será conferido o estatuto do infrapensável . 

Ancorado em tais pressupostos, Sartre assevera que, à diversidade das teorias produzidas 

pela modernidade sobre a imagem, subjaz a univocidade. Uma teoria monista, guiada pela 

ingenuidade, que se alastrou pela psicologia, pela filosofia novecentista, mas que é tributária da 

metafísica dos séculos XVII e XVIII e que embora tenha tematizado distintamente a relação da 

imagem com o pensamento, se sustentou numa apreensão unidimensional e coisista da imagem, que 

é identificada com a sensação, o que nos leva a uma sinonímia entre percepção e imaginação. Nesse 

sentido a tradição teria tematizado a imagem num registro equivocado, tomando-a  seja como 

sucedâneo da percepção, seja como algo imanente e constitutivo da estrutura da consciência.  

Ratificando a continuidade entre as teorias psicológicas e a metafísica setecentista, Sartre 

pretende realizar um inventário da imaginação na filosofia, sustentando que o postulado imagem-

coisa constituirá o estofo de tais produções. Contemplaremos a argumentação do autor, restringindo-

nos, contudo, a alguns pontos desta metafísica ingênua que se perpetuou, expandiu-se para fora da 

filosofia e que atravancou a possibilidade de uma apreensão subversiva seja da imagem, seja da 

imaginação, que não as confinasse à condição de instâncias subsidiárias na relação da mente humana 

com o mundo. Nesse intento é que nos direcionamos para a problemática da imaginação em 

Descartes, Leibniz e Hume.  

 

 2 – Descartes: o desvio, o erro, a ilusão  

O primeiro sistema metafísico aludido no texto sartriano será o cartesiano. A concepção 

da imagem ou da imaginação, bem como a possibilidade de reflexividade  a respeito delas, coaduna-
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se com o cerne do pensamento deste filósofo, ou seja, o mecanicismo ou a abissal separação entre 

corpo e mente.  

Ao rejeitar a tradição, Descartes recusa-se a aceitar experiência sensível ou a percepção 

como etapa ainda que provisória do percurso do conhecimento. As sensações são contraditórias e 

implicam mutabilidade, instabilidade. Elementos indesejáveis para quem visa ao conhecimento certo 

e seguro. Perante tal recusa, resta a Descartes encontrar no âmbito do próprio pensamento o 

princípio de conhecimento. Será pela via de uma inspeção do espírito na interioridade das idéias que 

se chegará ao estatuto da verdade no que concerne à relação entre a representação e o representado. 

Para tanto, é fundamental que Descartes encontre uma representação cuja veracidade não seja 

passível de dúvidas ou questionamentos, uma vez que tal representação primeira constituirá a 

alavanca a partir da qual se construirá a base para todo o conhecimento. Esta representação dotada 

de indubitabilidade será o cogito cuja apreensão é intuitiva. A realidade de que Eu penso e que ao 

pensar existo, é um evidência, uma idéia clara e distinta que se oferece ao espírito e cuja veracidade 

é atestada por Deus. O cogito, realidade mais simples, em sua unicidade, equivale à primeira de 

todas as verdades, à única em que simultaneamente apreendemos a existência e a essência. Enquanto 

substância pensante, o pensamento opõe-se às leis que regem toda a extensão. No que concerne à 

condição humana, a dualidade das substâncias existentes lhe é inerente. O homem é dotado de 

substância pensante e, simultaneamente, tem um corpo regido por leis mecânicas. 

Posto que em Descartes os processos concernentes ao corpo são mecânicos, a produção 

das imagens e a atividade da imaginação serão também equacionadas pela ótica mecanicista. Nesse 

sentido, a imagem configura também corolário das operações mecânicas: “A imagem (em Descartes) 

é uma coisa corporal, é o produto da ação dos corpos exteriores sobre nosso próprio corpo por 

intermédio dos sentidos e dos nervos. Matéria e consciência excluindo-se uma à outra, a imagem, na 

medida em que é desenhada materialmente em alguma parte do cérebro, não poderia ser animada de 

consciência, ela é um objeto, tanto quanto o são os objetos exteriores.” (Sartre; 1984:39) A rigor, a 

imagem como produto não de uma instância criadora da consciência, mas como fruto de 

movimentos mecânicos, cuja natureza é exterior ao pensamento, assume a sua condição de coisa que 

se oferece como objeto de reflexão para a consciência. Ao entendimento compete a tarefa de elucidar 

esse objeto exterior à substância pensante produzido pela mecanicidade corporal. Não obstante sua 

exterioridade, a imagem, os produtos da imaginação não coincidem com os objetos concretos a 

serem conhecidos pela consciência. É certo que a imagem está impregnada de uma dimensão 

 97



corporal, mas peculiariza-se por sua singular atuação. Mais claramente, antes de oferecer-se à 

consciência como objeto exterior a ser conhecido, a imagem desperta a alma, suscitando-lhe 

movimentos internos e idéias adormecidas acerca dos objetos mundanos ou mesmo referentes a 

elementos presentes na interioridade humana. Nesse registro, assevera o autor: “Ela (a imagem) 

possui a propriedade estranha de poder motivar as ações da alma; os movimentos do cérebro 

causados pelos objetos exteriores, embora não contenham semelhança com elas, despertam idéias na 

alma; as idéias não vêm dos movimentos, mas são inatas no homem; é por ocasião dos movimentos, 

porém, que aparecem na consciência.” (Sartre; 1984:39).  

Considerando-se que no sistema cartesiano corpo e mente não se relacionam, uma 

interrogação torna-se imperativa: de que modo imagens exteriores suscitadas por movimentos 

corporais ou concernentes aos objetos poderiam aflorar na consciência impressionando-a e 

mobilizando idéias? Segundo a análise sartriana, Descartes conjectura uma possível associação dos 

movimentos com signos, a partir dos quais certos sentimentos aflorariam na alma. Malgrado tal 

insinuação, não se encontra na teoria cartesiana suficiente fundamentação para explicar o que seriam 

estes signos e o modo pelo qual eles aparecem na consciência. É possível depreender, ainda na 

esteira da crítica sartriana, que Descartes contemplaria uma certa transitividade entre corpo e alma, o 

que desnudaria simultaneamente a possibilidade de uma dimensão material na mente e uma 

dimensão espiritual na imagem material. Possibilidade incompatível com a tese cartesiana da 

incomunicabilidade entre substância pensante e extensão: “Não se compreende como o 

entendimento se aplica a essa realidade corporal muito particular que é a imagem, nem, 

inversamente, como no pensamento pode haver intervenção da imaginação e do corpo, uma vez que, 

segundo Descartes, mesmo os corpos são apreendidos pelo entendimento puro.” (Sartre; 1984: 39) 

Situando-nos, todavia, no enfoque cartesiano, inferimos que não apenas as imagens se apresentam 

como coisas exteriores ao pensamento, mas a produção ficcional da imaginação bem como a 

atividade da memória (lembranças) na medida em que derivam de estados sensoriais, assemelham-se 

às sensações, no que se refere ao seu caráter ambíguo e duvidoso. Desnuda-se aqui o vínculo da 

imaginação à ordem corporal e a total impossibilidade de uma atividade imaginária emancipada dos 

movimentos mecânicos, ou seja, de uma fisicalidade. Os movimentos cerebrais, segundo Sartre, têm 

para Descartes a mesma natureza e independem da singularidade da fonte responsável pela 

excitação. O entendimento associado ao juízo, com sua capacidade de discernimento poderá filtrar as 

imagens e selecionar aquelas que se vinculam à concretude da existência e aquelas cujo estatuto é o 
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da ilusão, da vã e insidiosa ficção. Inserindo-nos na perspectiva crítica com que Sartre lê Descartes, 

é lícito asseverar que na filosofia cartesiana a imaginação ou as imagens não apenas são 

desconsideradas como elementos constitutivos do conhecimento, visto que o mesmo deve ser 

atingido por uma inspeção das idéias interior à consciência, mas nem sequer se aventa a hipótese de 

que elas sejam concebidas como um conhecimento outro, uma alteridade qualquer do pensar 

racional, constituindo assim uma forma distinta de pensamento. Antes se associam ao mundo 

sensível cujos fundamentos são recusados a priori, visto que comumente falsos, ilusórios e 

suscetíveis à dúvida.  

Para matizar essa concepção cartesiana da imagem, é interessante uma alusão às 

Meditações. É de conhecimento geral que o projeto cartesiano de encontro da verdade acerca do real 

incluirá uma radicalização da dúvida como ponto de partida. Assim, a dúvida presentifica-se como 

elemento constitutivo do método, na medida em que se verifica a impossibilidade de que a realidade 

se afirme como evidência clara e distinta, quando apreendida sensivelmente, ou que todos os saberes 

recebidos possam ser equacionados de forma absoluta. Mediante a impossibilidade de questionar 

todos os conhecimentos oriundos do conhecimento sensível e da tradição, a partir dos quais 

formamos nossas opiniões, Descartes estabelecerá que tudo o que for passível de dúvida - 

especialmente o que tem sua fonte na sensibilidade - será considerado falso. Nesta perspectiva, a 

dúvida abandona seu caráter existencial e é incorporada ao método porque se revela como condição 

inerente aos processos que levam o espírito à descoberta da verdade. Posto que o cogito possui, na 

filosofia cartesiana, o estatuto de ponto inaugural, de alavanca para a construção do conhecimento 

positivo, é nele - ou no sujeito pensante - que deve ser buscada a certeza da realidade no que 

concerne à existência dos corpos, e não no plano da experiência sensível. A realidade primeira é a 

existência do sujeito enquanto ser pensante e, por conseguinte, a certeza da representação não deve 

ser encontrada no nível da existência dos corpos, mas no nível das idéias ou do próprio pensamento. 

A exacerbação da dúvida metódica objetiva superar as idéias obscuras oriundas das impressões 

sensíveis que obstaculizam o caminho para as idéias claras e universais, ou para a certeza. Visto que 

a imaginação no pensamento cartesiano é exterior à consciência e vincula-se aos processos 

corporais, portanto físicos e sensíveis, seu papel no processo de conhecimento configurará antes um 

obstáculo do que um instrumento potencializador desse processo. 

Particularmente na Primeira Meditação, ao empenhar-se em mostrar como os sentidos 

atuam ilusoriamente, o filósofo argumenta acerca da similaridade entre sonho e vigília, ressaltando o 
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modo pelo qual a imaginação pode nos conduzir ao sonho e à ilusão, persuadindo-nos 

sorrateiramente a tomar, como verdadeiras, falsas imagens. Descartes estabelece assim um certo 

correlato entre os delírios dos loucos e os sonhos que nos assaltam à noite: “Todavia devo aqui 

considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar, em 

meus sonhos, as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos - os 

loucos - em vigília.” (Descartes; 1987:18) As imagens oníricas configuram-se por vezes 

extremamente verossímeis, induzindo-nos a mesclar sonho e realidade, uma vez que o primeiro não 

nos fornece evidências que nos permitam discernir claramente a dimensão onírica da vigília. A busca 

da verdade e a prevalência da razão impõem uma luta incessante contra os conteúdos empíricos e 

sensíveis, nos quais se incluem a sensibilidade e a imaginação como instâncias que definitivamente 

nos lançam no universo patológico do erro e da ausência total de clareza. Particularmente a 

imaginação, enquanto matéria prima do sonho, constitui o descaminho e a confusão, como observa 

Olgária Matos. (1990:287)57 

As imagens produzidas pelo sonho não deixam de constituir um simulacro da realidade 

tal como as imagens produzidas pela arte. Intrigantes são as observações cartesianas; convém 

transcrevê-las: “Suponhamos, pois, agora, que estamos adormecidos e que todas essas 

particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos, e 

coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões; e pensemos que talvez nossas mãos, assim como 

todo o nosso corpo, não são tais como os vemos. Todavia, é preciso ao menos confessar que as 
                                                 

57 - O texto de Olgária Matos evidencia que a imaginação, que gravita os arredores da consciência e se associa 
ao universo sensível, constitui em Descartes uma ameaça a ser extirpada na busca do verdadeiro conhecimento. 
Entretanto, a razão controladora e dominadora, no seu caminho em busca do ponto fixo, ao invés de alcançar o 
total domínio sobre a natureza logra o vazio e a prevalência de uma consciência dessensibilizada pela dúvida 
que instaura uma cesura abissal entre a consciência intelectual e os conteúdos sensíveis da experiência, fontes 
inesgotáveis de incerteza e ilusões: “ É preciso despojar o Eu de seus conteúdos empíricos - dos ensinamentos 
dos mestres - como também sensíveis, anulando a sensibilidade e a imaginação como esferas da experiência 
ligadas ao estado patológico da confusão e do erro.(...) Este iluminismo da Razão acredita liberar o homem do 
medo quando não houver mais nada de desconhecido, quando nada permanecer além da redutibilidade a seu 
poder. O medo do engano - o medo do desconhecido - é o medo da ilusão e do erro; é ele a fonte de 
aniquilamento ontológico do mundo, da negação da natureza exterior e interior, bem como da substância 
mesma da vida intelectual. São essas as condições cartesianas para o nascimento do logos, da ordem do 
discurso e da filosofia. (...). A unidade do sujeito racional confronta a unidade da natureza inanimada. (...) Ele 
(sujeito) se encerra nos confins do próprio Eu e regride a uma consciência vazia. O confronto entre o sujeito 
intelectual e o sujeito empírico é drástico. A atividade que a consciência solipsisticamente isolada em si mesma 
promove não conhece nada de exterior ao sujeito, (...) . O dualismo corpo e alma - o primado concedido à 
consciência no processo do conhecimento - legitima a neutralização do real. Objetivação, abstração, 
categorização constituem a trama jogada sobre o múltiplo para capturá-lo. O de fora é reconduzido à razão e a 
exterioridade é ilusória.” (1990:288) Nessa exterioridade reside a imaginação. 
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coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser 

formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro, e que assim, pelo menos, essas coisas gerais, 

a saber, olhos, cabeça mas todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e 

existentes. Pois, na verdade, os pintores, mesmo quando se empenham com o maior artificio em 

representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, 

atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos  

membros de diversos animais; ou então se porventura sua imaginação for assaz extravagante para 

inventar algo de tão novo, que jamais tenhamos visto coisa semelhante e que assim sua obra nos 

apresente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa, certamente ao menos as cores com 

que eles a compõem devem ser verdadeiras.” (Descartes; 1987:18, grifo nosso) Há nessas asserções 

cartesianas uma subjacente convicção acerca do estatuto das produções da imaginação. As imagens 

que nos aparecem em sonho são classificadas como obra da imaginação e, portanto, falsas, não 

apenas por apresentarem certa deformidade, por serem perpassadas por certa ausência de clareza, 

mas, sobretudo, por sua origem, qual seja, o mundo sensorial. Imagem e sensibilidade, instâncias 

patológicas, concreções da confusão e do erro que obstaculizam a realização plena de nossa 

humanidade, a qual constitui obra iniludível da razão. Na busca da certeza, a imaginação, o estofo do 

sonho, é a possibilidade da perda, do descaminho. Por outro lado, o produto da imaginação não 

engendra uma realidade inédita, distinta em sua natureza da realidade sensorial, mas constitui a 

versão deturpada dos dados apreendidos pela sensibilidade. E mesmo a arte, que mais do que 

inventar elabora associações atípicas entre os dados sensíveis, quando se propõe a instaurar uma 

criação inaudita, ancora-se ainda na experiência, atuando por composições, - no caso da pintura, as 

cores - o que a torna incapaz de emancipar-se do estatuto da ilusão, do falso ou da mera reprodução 

do real. Temos aí a imaginação circunscrita à condição de desvio, deformidade do real, que, uma vez 

oriunda de processos sensíveis e incapaz de desvincular-se da experiência, obstaculiza o itinerário 

para o conhecimento claro e seguro, para o sonhado ponto fixo.  

Essa apreensão da imaginação como desvio, erro, ilusão, é correlata da concepção da 

imaginação como cópia, simulacro, cuja existência coincide com a coisa da qual é imagem, tal como 

denunciada pela crítica sartriana. Em outro momento, na Segunda Meditação, Descartes não hesita: 

“E mesmo esses termos fingir e imaginar advertem-me de meu erro; pois Eu fingiria efetivamente se 

imaginasse ser alguma coisa, posto que imaginar nada mais é do que contemplar a figura ou a 

imagem de uma coisa corporal.” (Descartes, 1987:26; grifo nosso) O produto da imaginação ou a 
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realidade imaginada adquire assim o seu estatuto de coisa. Não se trata da criação de um outro tipo 

de realidade, mas de uma decorrência da apreensão sensível, que agora se apresenta reprodução 

imagética. Esta imagem que permanece exterior à consciência e que lhe suscita os movimentos, 

inclusive o do engano, em virtude de sua origem sensorial é também uma coisa, sujeita à lógica 

mecânica que rege a fisicalidade do mundo.  

Entre as respostas elaboradas para o problema da imagem desde o fim da primeira metade 

do século XVIII, Descartes representa aquela que divorcia o reino do pensamento do reino da 

imagem. O primeiro presentifica-se como a verdade, o conhecimento certo e desinteressado; o 

segundo, como o erro que se limita a apreender o mundo incompletamente e está condicionado às 

exigências da praticidade. Entre os dois um vácuo abissal, um hiato. Não se trata de dois registros 

diversos, porém legítimos em que teríamos um mundo das imagens e outro do pensamento. A 

imagem consiste primordialmente no obstáculo para o pleno conhecimento, uma vez que representa 

substancialmente o desvio, uma visão claudicante na qual prolifera a ilusão. No tratamento que o 

pensamento cartesiano dispensa à imagem, sensação e imaginação constituem um só registro. 

Escreve Sartre: “A imagem não se distinguirá da sensação; ou, antes, a distinção que 

estabeleceremos entre elas terá, principalmente, um valor prático.” (Sartre; 1984:42) Se sensação e 

imaginação são coincidentes, entre imaginação e pensamento ou idéia, a relação é de antagonismo. 

Entre estas duas instâncias uma ruptura, jamais continuidade. O Eu pensante não é o mesmo Eu que 

imagina. Para que se possa transitar de uma instância a outra, torna-se imprescindível uma conversão 

filosófica, movimento revolucionário que transcende a descontinuidade, não para erradicá-la, mas, 

sim, para ratificá-la, na medida em que o Eu pensante só pode ultrapassá-la transmudando sua 

própria condição de sujeito ou sua identidade: “Revolução tão radical que coloca a questão da 

própria identidade do sujeito: isto é, em linguagem psicológica, seria preciso uma forma sintética 

especial para unir o Eu que pensa a cera e o Eu que a imagina em uma mesma consciência e para 

unir concomitantemente a cera imaginada à cera pensada na afirmação de identidade: é o mesmo 

objeto.” (Sartre; 1984: 43)  Não obstante, anteriormente aludimos ao fato de que a imagem, em 

Descartes, cumpre uma função no que concerne ao ato de pensar. Se no registro cartesiano as 

imagens estão fora do cogito, elas podem despertar o movimento das idéias que lhes são 

constitutivas, preparando o espírito para a conversão filosófica; colaboração de caráter suspeito 

como observa Sartre, uma vez que os problemas pertinentes ao pensamento puro jamais se 

constituem como objeto do conhecimento por imagens. Sob esse prisma, a imaginação enquanto 
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instância subsidiária e hierarquicamente inferior ao pensamento racional é realçada em Descartes. À 

imagem é destinada a função de símbolo ou esquema catalisador do pensamento de ordem 

puramente mecânica e sensorial: “Abandonadas a si mesmas, elas se sucedem segundo um tipo de 

ligação puramente mecânica.” (Sartre; 1984:42) Vislumbrá-la como elemento intrínseco ao 

pensamento implicaria adulterar a ordem mecânica de sua natureza, sua fisicalidade. Da 

exterioridade, da cesura entre a imagem e o pensamento sem imagem, aflora a concepção coisista da 

imagem vislumbrada pela leitura sartriana de Descartes. “E a imagem nada mais é do que a coisa na 

medida em que mantém com outras coisas um certo tipo de relações.” (Sartre; 1984:43) As imagens 

em Descartes resultam de associações mecânicas, o que aponta para uma coincidência entre a 

natureza dos fatos psíquicos e o modo de ser das coisas.  

Enfim, a imaginação na metafísica cartesiana estará relegada à condição de instância 

subsidiária do pensamento - não uma outra natureza de pensamento que, não obstante sua 

especificidade, constituiria ainda um pensar. Oriunda da funcionalidade corpórea, a imagem 

configura-se como reprodução coisificada do real, exterior à consciência: “Matéria e consciência 

excluindo-se uma à outra, a imagem, na medida em que é desenhada materialmente, em alguma 

parte do cérebro, não poderia ser animada de consciência. Ela é um objeto, tanto quanto o são os 

objetos exteriores. É, exatamente, o limite da exterioridade.” (Sartre; 1984:39) Constitui, assim, uma 

substância material tão corpórea quanto as fontes sensíveis que a geraram e que comumente pode 

induzir o Eu pensante ao equívoco, aos sonhos, ao desvio do conhecimento certo e seguro. Essas 

considerações nos facultam  reconhecer a metafísica ingênua da imagem à qual alude a crítica 

sartriana, cristalizada no pensamento cartesiano e que faz coincidir a existência do objeto com a 

existência da imagem, mesmo quando esta, mais do que reproduzir, ousa alucinar.  

 

3 - Leibniz: o simulacro 

Ao elucidar o modo pelo qual a imaginação é tematizada por Leibniz, Sartre o situa na 

tradição de uma metafísica ingênua da imagem, ainda que seu intuito seja o de contrapor-se à forma 

antitética pela qual Descartes compreende a relação entre o pensamento e o conhecimento por 

imagens. Sartre aponta, assim,  para o impasse com o qual se depara a reflexão leibiniziana. 

Estabelecendo uma relação entre pensamento e imagem de modo que esta não seja concebida como 

antagônica àquele, este filósofo finda por subtraí-la de sua condição de imagem, sem que exprima 
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claramente que tipo de relação o produto da imaginação tem com o objeto ou, tampouco, a sua 

condição de dado imediato da consciência dotado de uma existência original.  

Na filosofia leibniziana, todos os seres vivos apreendem confusamente, ou possuem uma 

percepção da totalidade. Percepção contínua e incessante do infinito em sua multiplicidade e seus 

desdobramentos. Esta capacidade perceptiva encontrada em todo ser decorre simplesmente do fato 

de que a vida está no mundo, o qual em sua pluralidade ressoa indistintamente no ser. O múltiplo 

sempre repercute no uno. Destarte, a percepção imediata que todo ser vivo possui capta o universo 

mas de modo desordenado, destituído de unidade, ordem ou diferenciação. O processo pelo qual a 

percepção - ou impressão - é depurada leva à sua superação e substituição pelo sentimento, o qual 

atribui ordem e diferenciação à percepção do múltiplo e do infinito. Assim, ao problematizar a 

emergência do sentimento em Leibniz, A. Cardoso (1992: 96) observa que a percepção primeira não 

coincide com o caos. Antes é ilustrativa de que a ordem é imperceptível no âmbito em que domina a 

opacidade, a qual poderá ser transcendida na medida em que uma percepção insensível inerente ao 

ato perceptivo se sofisticar, metamorfoseando-se em sentimento. Forma primitiva do ser, o 

sentimento, ainda que não suscitado por fontes externas, independe da vontade do sujeito e expressa 

o modo pelo qual este é afetado pelas coisas, pelo mundo em que o sujeito está inserido e que 

repercute em sua interioridade. Prescrevendo um nível predeterminado e opaco da ação, o 

sentimento, por sua peculiaridade qualitativa, difere da simples percepção. Ou seja, o sentimento 

insere a percepção na experiência do sujeito, operando a sua transformação em representação 

subjetiva.  

Não encontramos, em Leibniz, uma antinomia radical entre sentir e pensar. O sentimento 

não adquire aqui o estatuto de objeto do pensamento, antes corresponde a um estágio do pensar, o 

qual não macula  sua condição irredutível de sentimento. Nessa perspectiva, Adelino Cardoso 

postula: “Há uma dimensão sentinte do pensar. O sentimento não é um estádio ou uma região da 

vida anímica, mas uma dimensão ínsita de todas as esferas ou estádios da ação.”(Cardoso; 1992:102) 

O sentir equivale assim a uma forma pela qual se capta a textura mundana em sua exterioridade. O 

corpo e a percepção sensível constituem as instâncias intermediárias pelas quais a exterioridade pode 

ser expressa. Logo,  é indubitável que toda a representação se norteia por uma estimulação sensível. 

A assertiva leibniziana é contundente: “Com efeito, não está nada na alma que não se exprima 

também nos órgãos. “ (Citado em Cardoso; 1992: 103)  
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Podemos inferir, em vista disso, que o corpo conhece. A singularidade de sua forma de 

conhecer deve contudo ser esclarecida. Trata-se de um saber primário, primordial, que nada tem a 

ver com a capacidade racional de analisar, desvendar e conhecer. Distanciando-se de Descartes, para 

quem o cogito antecede e independe da fisicalidade, Leibniz não atribui ao corpo a condição de 

mecânica exterior ao sujeito, cujo destino é tornar-se objeto de uma inteligência físico-matemática. 

O pensar também implica a experiência do corpo, cuja mediação é imprescindível para que a alma 

enverede pelo processo de conhecimento. Sem o corpo, não há conhecimento. A rigor, o sujeito 

pensante em Leibniz evade-se da condição de um cogito vazio e alarga-se. O pensamento inclui a 

experiência inserida numa facticidade, e o conhecimento do Eu tem como ponto de partida o 

sentimento de si, que  constitui o meio pelo qual se inicia a operação do pensamento, não para ser 

abandonado e considerado vão e falso, mas como trampolim para estágios mais elevados do pensar. 

Não apenas o pensamento da alma a respeito de si mesma, mas todo o pensamento pressupõe o 

sentimento de algo particular, a consciência da inserção na existência sensível. Parafraseando 

Leibniz, ressaltamos que o sentir não se restringe a exprimir a perspectiva subjetiva, antes demarca e 

pressupõe a possibilidade do conhecimento. Atua, assim, como uma “estrutura de antecipação.” A 

relação sentimento / pensamento assim configurada nos conduz à problemática da imagem que se 

presentifica como correlato ou é suscitada pela apreensão sensorial do sujeito em relação à 

exterioridade. 

Como observa Adelino Cardoso (1992:107), Leibniz apropria-se da idéia aristotélica, 

segundo a qual não há pensamento sem imagem: o exercício do pensar é sempre permeado pela 

presença da imagem. Toda a alma percebe e nesta percepção, confusa, difusa, na qual 

multiplicidades indiferenciadas ressoam não há a capacidade do pensamento elaborado. Apenas à 

razão cabe o privilégio do pensamento, o qual se delineia enquanto grau supremo da atividade 

mental. A imaginação, bem como a memória, entretanto, figuram na filosofia leibniziana como 

premissas substanciais para que o pensamento possa aflorar: “O pensamento, a razão, pressupõe a 

imaginação e a memória: uma razão sem imaginação nem memória é uma conseqüência sem 

premissas.” (Cardoso; 1992:108) É importante frisar que o pensamento em Leibniz não reproduz a 

realidade, não é cópia, mas expressão. Enquanto antecipação do pensamento, o sentimento medra 

entre os pensamentos passados e futuros, dispondo a alma à persecução de estágios mais elaborados 

de expressão. Daí decorre que a imagem, enquanto decorrência necessária do sentimento, por sua 

vez oriundo de uma percepção primordial, adquire neste processo uma dimensão cognitiva que 
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apreende perceptivamente as coisas numa instância prévia. A capacidade de engendrar imagens, 

enquanto correlata do sentir, constitui, assim, um pressuposto para o conhecimento racional, uma 

compreensão primeira que não é racional, mas nem por isso é prescindível ou antitética ao pensar.  

Considerando-se que a imagem constitui um desdobramento da apreensão sensorial, 

caberá a ela,  no processo de conhecimento, papel  equivalente àquele desempenhado pelos 

sentimentos. Este conhecimento por imagens, imanente à totalidade da alma que conhece, todavia, 

logra uma expressão confusa do universo, uma apreensão difusa dos movimentos que se delineam na 

exterioridade múltipla do universo. Neste ponto, Leibniz estabelecerá entre imagem e pensamento 

uma interessante distinção. Inequivocamente, a imagem é dotada de poder cognitivo, ela expressa o 

universo em sua multiplicidade. Não obstante, seu perfil corresponde ao da passividade. Trata-se de 

uma expressão opaca, destituída de clareza e de movimento interpretatório ou elucidativo. Essa 

expressão passiva mobilizar-se-á apenas ao ser captada pelo pensamento racional, o qual, dotado de 

capacidade operatória, procedendo discursivamente por etapas, uma vez que não apreende 

imediatamente a idéia, penetra a opacidade, conquistando e instaurando a inteligibilidade. Nessa 

perspectivação, o pensamento associa-se ao discurso e à linguagem. vínculo que decorre de seu 

caráter operatório e do movimento através do qual progride em direção à luz, ao esclarecimento. 

Vislumbramos, enfim, o lugar da imagem no constructo teórico leibniziano: o “a-menos” da 

inteligibilidade.  O pensamento é expressão ativa, fruto de operação discursiva, ao passo que a 

imagem, não obstante a relevância adquirida no pensamento leibiniziano, ao associar-se à apreensão 

sensível e adquirir o estatuto de estágio primordial do conhecimento, circunscreve-se a uma 

expressão passiva da alma.  

Ao referir-se a Leibniz no livro anteriormente aludido, Sartre inicia sua crítica 

evidenciando justamente este aspecto, ou seja, no registro leibniziano, a imagem não está totalmente 

dissociada do processo de conhecimento, antes perfaz uma conexão com o pensamento: “(...) a 

imagem, nele se acha penetrada de intelectualidade.” (Sartre; 1984:40). Este olhar mais generoso 

lançado em direção à imaginação, que pode ser captado na filosofia leibniziana não opera, contudo, a 

cesura com uma concepção coisista dela. Assim é que, ao tentar solucionar a relação 

imagem/pensamento, o filósofo finda por destituí-la de sua natureza imagética, edificando também 

uma metafísica ingênua da imagem. Vejamos como Sartre explicita tal impasse na filosofia 

leibniziana. 
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A imaginação em Leibniz não se emancipará da condição de instância inferior e 

subsidiária do pensamento. Como anteriormente mencionado, unicamente a razão pode levar a 

verdades articuladas, claras e distintas, perpetuando assim um traço cartesiano: as imagens enquanto 

apreensão confusa e opaca do real. A diferença desponta na sua relação com o pensamento, uma vez 

que, em Descartes, essa relação é de antagonismo. Em contrapartida, na filosofia liebniziana, a 

imagem vincula-se ao conhecimento perceptivo e constitui um primeiro degrau em direção ao 

verdadeiro conhecimento. Há que se ponderar, contudo, que também na filosofia leibniziana a 

produção imaginária delinear-se-á como puro mecanismo, o mesmo que produz as sensações ao 

explicitarem os estados do corpo. Não obstante, Sartre se mostra atento para o fato de que o 

associacionismo em Leibniz transmudar-se-á. As associações que engendram as imagens já não têm 

origem fisiológica. Inversamente, é na alma, em processos inconscientes que as imagem são geradas, 

se conservam e se vinculam umas às outras. O sensível ressoa na alma, e esta expressa-o em 

imagens. Imagem é correlato das sensações, ambas expressam estados do corpo, reitera Sartre. O 

entendimento apresentar-se-á, inicialmente, mesclado ao trabalho da imaginação. Não obstante, o 

estatuto de instância subsidiária permanecerá, visto que sua função é acidental, auxiliar e 

subordinada ao pensamento. É lícito asseverar que o papel da imagem adquirirá a conotação do 

signo. 

No aspecto atinente a esta condição de signo, diferentemente de Descartes, que dela se 

esquiva, encontraremos em Leibniz um aprofundamento. Signo coincide aí com expressão, de modo 

que a imagem reflete e preserva o conjunto de relações imanentes ao objeto que por ela é refletido. O 

que é expresso na totalidade segue as mesmas regras quanto ao que é expresso para cada parte. Dito 

de outro modo, a expressão do múltiplo no uno em termos imagéticos, malgrado sua opacidade e 

ausência de inteligibilidade, não é aleatória. Ela expressa o que existe. A crítica sartriana insinua 

aqui a continuidade, no pensamento leibniziano, da equivalência entre identidade de existência e de 

essência. É confusa a imagem, mas não é irreal, não nos remete a uma realidade outra que não 

aquela imbuída de objetividade. Sartre reconhece o intento leibniziano de erradicar a associação 

entre imagem e ilusão, entre a imagem e o falso. Esforço que não se esquiva de uma concepção da 

imagem como conhecimento inferior, mesmo quando concebida como premissa substancial para a 

emergência do pensar. Há entre a imagem e a idéia uma aproximação cujos limites jamais serão 

transpostos. Enquanto a imaginação não expressa o objeto senão confusamente, a expressão a ser 

engendrada pela idéia há de traduzi-lo em toda sua luminosidade.  
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A análise sartriana não negligencia o fato de que em Leibniz tanto imagem quanto idéia 

são expressivas. Não obstante, uma diferenciação não muito sutil se insinua quando o filósofo 

assevera que a imagem não constitui um outro da idéia, uma alteridade. Seu papel é antes o de uma 

versão menor, menos elaborada, que compartilha ainda que de maneira desvirtuada, para usar a 

expressão sartriana, da dignidade do pensamento. Ancorado nestas considerações leibnizianas é que 

Sartre interroga: se a imagem está limitada a uma apreensão inconsciente, confusa, não clara das 

coisas em sua unicidade, como entender a geração de novas imagens, claramente configuradas na 

consciência, ainda que resultem do associacionismo? Nas palavras do filósofo: “Como a soma de 

percepções inconscientes, por exemplo, do amarelo e do azul, pode dar a apercepção consciente do 

verde? Como, diminuindo o grau de consciência das idéias elementares, sua consistência no espírito 

pode dar lugar a essas bruscas combinações?” (Sartre; 1984:41)  De acordo com a leitura sartriana, 

para solucionar tal problema e para deslindar a imagem, de modo que a ela seja imanente uma 

significação que desnude seu vínculo com o pensamento, Leibniz finda por destituir a imagem de 

seu estatuto imagético. Na condição de expressão de dados sensíveis, a imagem não adquire jamais a 

conotação de uma criação, mas de uma forma de pensamento reprodutor, expressão do ser, que nos 

remete necessariamente à condição de coisa. A imagem persevera aqui enquanto simulacro, ainda 

que antes expressão do que cópia, antes gerada a partir de potencialidades internas do ser para captar 

a exterioridade, como o inconsciente.  Em suma, a imagem, em Leibniz, apresenta-se como uma 

representação menor e confusa, tal qual a opacidade e a infinidade refletidas. Notadamente imagem 

associa-se, assim, com irracionalidade. Observa Sartre que o irracional aqui não constitui o outro 

radical do racional matemático, mas o outro cuja diferença é derivada da obscuridade, da 

imperfeição. Mais claramente: a irracionalidade da apreensão imagética não configura a desrazão 

mas, sim, “um certo racional que ainda não se consegue assimilar, (...).” (Sartre; 1984:41) Malgrado 

à imagem sejam intrínsecos indícios do pensamento claro com o qual se amalgama, ela por si só 

jamais poderá conduzir-nos à clareza, ao conhecimento pleno, tarefa destinada unicamente ao 

pensamento lógico, frente ao qual nenhuma opacidade se perpetua.  

Ao transformar a imagem num pensamento menor, Leibniz, argumenta Sartre, violenta a 

natureza da imagem, transformando-a em algo distinto dela mesma. A alteridade da imagem em 

relação ao pensamento é assim alterada: “Tentando fundar o valor representativo da imagem, 

Leibniz não consegue, pois, ao mesmo tempo, descrever claramente sua relação como o objeto e 

explicar a originalidade de sua existência enquanto dado imediato da consciência.” ( Sartre; 1984:41) 
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Delineia-se assim a aporia com a qual a imagem é pensada no sistema leibiniziano. A imagem se 

confunde com o pensamento, o que concorre para a denegação de sua própria condição de imagem, 

como conhecimento outro, distinto do conhecimento racional. Seu estatuto é o de um pensamento 

obscuro, vagueia no âmbito do infrapensável. Leibniz perpetua assim a tradição, ao relegar a 

imaginação a uma posição subalterna no processo de conhecimento, desnaturando-a.  

Ademais, o pensamento leibniziano, fazendo da percepção sensorial e da imagem formas 

coincidentes de apreensão, não explica como a imaginação,  enquanto apreensão opaca da universo 

em sua multiplicidade, pode engendrar o inaudito. A imagem em Leibniz, assim como em Descartes, 

está subsumida numa apreensão coisista. Comungando as origens da percepção, a imagem expressa 

a ordem mundana em sua multiplicidade harmônica, cuja ordem é preestabelecida. Eis o fato a ser 

expresso pela imagem. Se a imagem é aqui concebida como conhecimento, se está amalgamada ao 

pensamento, pode fornecer-nos apenas a obscuridade. Se, por um lado, na perspectiva leibniziana, a 

imagem não está relegada à condição do erro ou do desvio, por outro, constitui o simulacro dos fatos 

e enquanto tal sua condição é a da  coisa que solicita a depuração. Nesse aspecto, são contundentes 

as palavras sartrianas: “A imagem permanece, pois, para Leibniz, um fato semelhante aos outros 

fatos, a cadeira em imagem não é outra coisa senão a cadeira em realidade. Mas, da mesma forma 

como a cadeira em realidade é um conhecimento confuso de uma verdade de direito redutível a uma 

proposição idêntica, assim a imagem nada mais é do que um pensamento confuso.” (Sartre; 1984: 

44)  

Parafraseando a crítica sartriana, vislumbramos a similaridade entre Descartes e Leibniz 

no que concerne à temática da imaginação. Malgrado as diferenças – que concernem à relação 

imagem / pensamento - ambos ilustram a univocidade com que a imaginação e a imagem são 

tratadas pela metafísica clássica. Nesse registro, tanto Descartes como Leibniz atribuem à imagem a 

mesma estrutura, visto que à filosofia de cada um subjaz e persevera a correlação entre imagem e 

coisa. A imagem, em ambos, presentifica-se como um desdobramento, uma coincidência com a 

percepção.  

 

4 - Hume: o mundo das imagens 

A metafísica clássica vai produzir ainda uma outra resposta para a problemática das 

imagens. Nessa terceira via, a solução é compreender o mundo como um universo de puras imagens. 
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Registro que será contemplado por Sartre em sua referência à filosofia empírica, particularmente na 

alusão à filosofia de Hume. 

A crítica sartriana estabelece entre Leibniz e Hume um antagonismo. O primeiro, para 

solucionar a relação entre imagem e pensamento opera, a desfiguração da imagem enquanto tal. O 

segundo vai reduzir todo o pensamento a um sistema de imagens: “Ele toma de empréstimo ao 

cartesianismo sua descrição do mundo mecânico da imaginação e isolando esse fundo, por baixo do 

terreno fisiológico no qual ele mergulhava e pelo alto do entendimento, faz dele o único terreno 

sobre o qual o espírito humano se move realmente.” (Sartre; 1984:41) Assim, a imagem já não figura 

como o sensível que é indício de intelecto, como conhecimento primordial no caminho para a clareza 

e para o desnudamento, consiste antes no meio prevalecente de conhecer. As idéias produzidas pelo 

espírito nada mais são do que decorrência de impressões sensíveis, das quais não diferem 

radicalmente em sua natureza. A imaginação a partir de tal compreensão definitivamente não se 

distingue de outras formas de consciência e, uma vez que as idéias resultam das impressões numa 

espécie de cópia delas, torna-se mais explícita a equivalência entre imagem e percepção.  

A filosofia de Hume opera assim uma identidade entre imaginação e idéia. Mais do que 

agente determinante desta, mais do que fator gerador, a imaginação consiste no lugar em que a idéia 

emerge. Nas palavras de G. Deleuze: “Nada se faz pela imaginação, tudo se faz na imaginação. Ela 

não é nem mesmo a faculdade de formar idéias: a produção da idéia pela imaginação não é mais que 

uma reprodução da impressão na imaginação. Certamente, a imaginação tem sua atividade, mas esta 

atividade mesma é sem constância e sem uniformidade, fantasista e delirante, ela é o movimento das 

idéias, o conjunto de suas ações e reações.” (1953:3) Atentemos para o comentário de Deleuze: a 

imaginação perfaz o lugar em que as idéias, individualmente separadas, logram a associação, a 

continuidade que se consuma pela mecanicidade. Ao estabelecer vínculos entre as idéias, a 

imaginação se revela como um movimento que perpassa o universo “engendrando os dragões de 

fogo, os cavalos alados, os gigantes monstruosos.” (Deleuze, 1953:4) A prerrogativa fabuladora da 

imaginação dota o espírito de um caráter delirante. Destarte, a ligação que a atividade imaginária 

realiza é sugestionada pelo acaso, não há constância intrínseca às idéias; apenas a aptidão para o 

delírio e para a produção da fantasia constitutiva da imaginação pode atribuir a elas a ilusão da 

perenidade, uma causalidade que lhes seja intrínseca.  

 110



Daí decorre que constância e causalidade não sejam mais do que a aparência que as idéias 

assumem ao se vincularem umas às outras na imaginação. A associação, que é uma lei da natureza e 

se define por seus efeitos e não por suas causas, não se delineia como atributo inerente às idéias, mas 

como uma qualidade externa que as une. Unindo-se por meio das imagens, as idéias assumem uma 

regularidade, uma generalidade, que não lhes é constitutiva, mas que advém da relação que elas 

estabelecem no contexto imaginário. Eis então a coincidência entre imagem e pensamento à qual 

alude Sartre. A transição de uma idéia - ou de uma imagem - para a outra sugere uma tendência, uma 

continuidade, que equivale antes a uma condição fictícia do que ao estatuto de atributo inerente à 

objetividade das impressões representadas pelas idéias.  

A construção dos juízos a partir da associação entre as imagens é que viabilizaria os 

critérios de objetividade, os quais propiciariam o discernimento acerca das imagens. Sartre 

considera, todavia, que este critério fornecido pelos juízos não esclarece de que modo o espírito que 

se edifica a partir de um mosaico de impressões pode engendrar o juízo que legislaria acima de seus 

próprios pressupostos. Comenta o autor: “As imagens (em Hume) estão ligadas entre si por relações 

de contigüidade, de semelhança, que agem como ‘forças dadas’, aglomeram-se segundo atrações de 

natureza semimecânica, semimágica. A semelhança de certas imagens permite-nos atribuir-lhes um 

nome comum que nos leve a crer na existência da idéia geral correspondente, sendo unicamente real, 

entretanto, o conjunto das imagens, e existindo em potência no nome.” (Sartre; 1984:41) É notório 

no texto sartriano, o modo pelo qual Hume, mesmo quando prestigia as imagens, as insere no 

universo da mecanicidade, o que destitui de plausibilidade qualquer viés criativo ou autônomo por 

parte delas. As imagens que se constituem em simultaneidade com as impressões, portanto, com a 

percepção, ao se assemelharem, induzem o pensamento a uma denominação comum que, por sua 

vez, se traduz na idéia geral.  

Desdobra-se desse pressuposto em que as imagens mecanicamente associadas viabilizam 

idéias gerais, o estatuto inconsciente das idéias, o qual nunca é verbalizado por Hume. E, novamente, 

a crítica sartriana: “As idéias não existem mais do que como objetos internos do pensamento e, no 

entanto, não são sempre conscientes.” (Sartre; 1984: 42) Uma vez que idéias enquanto objetos 

internos do pensamento não diferem substancialmente das impressões, as idéias que, em última 

instância são também imagens, explicitam-se na consciência através de movimentos mecânicos. 

Característica que permite o coincidir das imagens com a condição de objetos materiais e desvela, 

também neste pensador empirista, a coisificação da imagem.  Sob esse prisma, mesmo quando Hume 
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opera a promoção da imagem à condição de pensamento, não a emancipa de uma contundente 

inferioridade. Ademais, Sartre elenca os problemas não resolvidos pelo filósofo. Primeiramente, se 

as idéias estão na mente, tais como objetos materiais por que é que não são plenamente percebidas? 

Ou ainda, não esclarece de que modo a força das idéias inconscientes - ou imagens - pode levar à 

consciência aquelas que permanecem em estado inconsciente. Consoante a análise sartriana, Hume 

não esclarece de que modo a combinação entre as imagens pode engendrar conceitos, juízos ou 

raciocínios. Postulando  as imagens como âncora, como elemento catalisador da construção do 

pensamento, por um lado ele persevera no registro associacionista, por outro opera a metamorfose da 

consciência num conjunto de objetos opacos e inativos, incrementando o processo de coisificação 

das imagens anteriormente apontado tanto em Descartes como em Leibniz. Por conseguinte, a 

filosofia de Hume persevera na apreensão do mundo psíquico como um mundo de coisas. Na 

trajetória que nos conduzirá ao pensamento não há uma ruptura, um conversão como em Descartes, 

ou um subpensamento perpassado por dados sensíveis a serem intelectualizados, como em Leibniz. 

A novidade em Hume é que o pensamento está amalgamado às imagens-coisas, as quais ao se 

associarem mecanicamente, como peças que se ajustam na mente, engendram o pensar.  

De acordo com a crítica tecida por Sartre, Hume, aparentemente, tem o mérito de 

distinguir imagem e percepção imediata, ao estabelecer que, às expensas da identidade de natureza, 

imagem e percepção opõem-se no que concerne aos graus de intensidade. Enquanto as percepções 

logram impressões fortes, as imagem constituem-se como impressões fracas. Tal diferenciação é 

espontânea e independe do esforço da interpretação ou da atuação de signos, visto que ocorre 

mecanicamente, na medida em que as impressões fortes, em escala hierárquica, situam-se acima das 

impressões fracas, as quais decorrem de uma apreensão inferior da existência. Notadamente, a 

imagem aqui difere de percepção, o que certamente poderia constituir a instauração ou a insinuação 

de um olhar original. Sartre, entretanto, refuta qualquer  possibilidade de vislumbrarmos um mérito 

nessa distinção, uma vez que ela não se sustenta ao ancorar a superioridade das impressões fortes na 

estabilidade ou na precisão: “(...) essa hipótese não resiste ao exame. Estabilidade, riqueza e precisão 

das percepções não seriam suficientes para distingui-las das imagens. Em primeiro lugar, porque 

essas qualidades são muito exageradas.” (Sartre; 1984:76) Não subjaz, por conseguinte, ao 

pensamento de Hume, nenhuma subversão do olhar clássico no que concerne à imagem. 

Inversamente, verticaliza-se a sua coisificação e a resultante subordinação da imaginação à 

percepção. 
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Inferimos, assim, que a ausência da cesura cartesiana entre pensamento e coisa sensível 

não constitui impedimento para que Hume coincida com a filosofia cartesiana no que concerne ao 

olhar dispensado à imagem. Se podemos encontrar algum ineditismo aqui, é na relação pensamento-

imagem. Ao recusar a pureza do cogito, Hume opõe-se a Descartes; no que tange à natureza da 

imagem, todavia, conserva-se o mesmo registro. Preserva-se a condição material da imagem, sua 

origem sensível, que a insere no mundo dos fatos e das coisas. Característica que permite à imagem 

coincidir com a percepção na sua origem, mas não impede que permaneça subalterna em termos de 

eficácia. Assim, Hume persiste na coincidência entre a identidade de existência e a identidade de 

essência. Perdura a tese da imagem como coisa. Sartre reitera ainda que algo subliminar, presente 

ainda que timidamente na origem do pensamento cartesiano em estado germinal, revelar-se-á pleno 

na filosofia empírica de Hume, ou seja, a presença de uma antropologia positiva, revestida de 

psicologismo. Ao lançar tal olhar sobre a condição humana, essa filosofia incumbe-se de discernir o 

ser humano como ser que está no mundo, assim como os fatos e as coisas, circunscrevendo-o a essa 

condição. Em decorrência, pulveriza seu estatuto de ser capaz de elaborar representações acerca do 

universo em que se insere e de si mesmo, peculiaridade que necessariamente o torna arredio a 

qualquer reificação. No que tange a essa antropologia positiva argumenta Sartre: “Ela nada 

acrescenta ao cartesianismo: apenas o reduz. Descartes colocava ao mesmo tempo a imagem e o 

pensamento sem imagem; Hume guarda apenas a imagem sem pensamento.” (Sartre; 1984:43) Em 

vista disso, a resposta de Hume ao problema da imagem, qual seja, a instauração de um reino de 

puras imagens, nada inova, antes perpetua a estrutura da imagem enquanto coisa exterior ao processo 

da consciência. Coisificando-a, denega-se mais uma vez uma interpretação segundo a qual a imagem 

poderia ser apreendida como uma forma outra de consciência, ainda que distinta do pensamento. 

Ademais, parafraseando M. Saraiva, o papel que a imaginação adquire em Hume chega a ser nefasto. 

Considera a autora: “É ela (a imaginação) responsável pelas idéias falsas, pelas ficções que a 

reflexão filosófica deve desmascarar. Para o pensador inglês, a finalidade fundamental da filosofia é 

patentear a falsidade dessas crenças ingênuas e combatê-las sem que, no entanto, seja capaz de as 

destruir completamente, a tal ponto se encontram enraizadas nos nossos hábitos de pensamento. A 

noção de identidade - que está na base das idéias de objeto-corpo - a noção de causalidade e tantas 

outras que estruturam o nosso universo intelectual pré-filosófico são devidas aos desvios da 

imaginação; as idéias de natureza, de mundo em geral, os valores, os ideais de toda espécie, mesmo 

os ideais éticos, são outros tantos exemplos de idéias-ficção.” (Saraiva; 1994: 66)  
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Em suma, a metafísica moderna, malgrado o descompasso entre construções teóricas 

díspares, produziu um olhar unívoco acerca da imagem, o qual perfaz e constitui o ponto de encontro 

entre Descartes, Leibniz e Hume: a realidade tangível da imagem ou, mais propriamente, a 

identidade de natureza entre imagem e sensação, o que condena a imagem à passividade corporal e 

decreta sua condição de instância subsidiária e inferior ao pensamento racional.  

Acompanhamos, assim,  a crítica à metafísica clássica, encetada por Sartre em seu livro A 

Imaginação. Limitamo-nos ao comentário do autor acerca de Descartes, Leibniz e Hume por 

considerar que o olhar lançado por estes filósofos ao papel da imagem é emblemático do lugar 

ocupado pela imaginação na tradição filosófica. Contudo, é importante observar que, de acordo com 

a analise sartriana, a psicologia, ao emancipar-se da filosofia no século XIX, estabelece vínculos 

com a fisiologia, o que repercutirá decisivamente sobre a problemática da imagem. Nesse sentido, o 

florescimento da psicologia como ciência obscureceu uma incipiente compreensão engendrada pelo 

movimento romântico, o qual sustentava a existência de distância abissal entre o objeto ausente ou 

imaginário e a sensação proporcionada pelo objeto em sua concretude. Esta tentativa de erradicar 

qualquer coincidência entre imagem e coisa, imagem e sensação, foi suplantada por uma outra 

atmosfera em que a psicologia passa a justificar a imagem pelo associacionismo, flertando com 

veleidades mecanicistas e deterministas. Correntes cuja influência na psicologia e na filosofia serão 

doravante incontestáveis, asserção, certamente, endossada por Bergson, cuja crítica é dirigida 

justamente à emergência de uma psicologia que abandona a especulação e se assume como ciência 

que opera a conversão da vida psíquica à lógica mecanicista. Nada é espontâneo, criador, inaudito. 

Tudo deriva de causas plenamente cognoscíveis e, no caso da imaginação, os seus produtos - as 

imagens - são impregnados de factualidade. Escreve Sartre: “Ora, quem diz mecanicismo diz espírito 

de análise: o mecanicismo procura reduzir um sistema a seus elementos e aceita implicitamente o 

postulado de que estes permanecem rigorosamente idênticos, quer estejam em estado isolado ou em 

combinação. Segue-se naturalmente este outro postulado: as relações que os elementos de um 

sistema mantêm entre si lhes são exteriores: é esse postulado que se formula ordinariamente sob o 

nome de princípio de inércia. Assim, para os intelectuais da época que consideramos, tomar uma 

atitude científica em face de um objeto qualquer - quer se trate de um corpo físico, de um organismo 

ou de um fato de consciência - é postular, antes de qualquer investigação, que esse objeto é uma 

combinação de variáveis inertes que mantêm entre si relações externas.” (Sartre; 1984:46) Sartre, de 

certo modo ratificando as críticas bergsonianas, alude a esta tendência. Refere-se, assim, aos 
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psicólogos da segunda metade do século XIX como Taine, entre outros, cujas diferenças são 

obscurecidas quando nos debruçamos sobre a forma pela qual apreendem a imagem. Não constitui 

interesse deste trabalho inserirmo-nos na análise por ele tecida, mas como a presença desta 

psicologia preserva o estatuto da imagem presente na metafísica setecentista, algumas considerações 

podem ser elucidativas.  

Sartre menciona os argumentos de Taine como emblemático deste processo, segundo o 

qual a psicologia, mais do que saber à procura de sentidos subliminares e subjacentes aos fatos, 

emerge como ciência dos próprios fatos, apta a manifestar-se com precisão sobre os eventos 

psíquicos, uma vez que eles, em sua generalidade, são produtos de associações mecânicas. Sob esse 

prisma, o norte de persecução da psicologia torna-se a apreensão do fato psíquico enquanto 

movimento físico, o que resulta, em termos bergsonianos, na transformação do Eu em coisa. A 

crítica sartriana coaduna-se à crítica de Bergson: “O associacionismo é antes de tudo uma doutrina 

ontológica que afirma a identidade radical do modo de ser dos fatos psíquicos e do modo de ser das 

coisas. Nada existe, em suma, a não ser coisas: essas coisas entram em relação umas com as outras e 

constituem, assim, uma certa coleção que se chama consciência.” (Sartre; 1984:43) Institui-se, pois,  

a total ausência de autonomia no que tange ao psíquico: não há  produção criadora que não se 

explique, que não possa ser exaurida e elucidada a partir de associações mecânicas. A conseqüência 

desta postura sobre a compreensão teórica das imagens é nefasta. Além de ratificar a imaginação 

como instância hierarquicamente inferior ao pensamento, vincula-a aos movimentos fisiológicos, 

reduzindo a atividade imaginante à condição de reflexo das sensações, exatamente como as 

metafísicas anteriormente aludidas, particularmente a cartesiana. As palavras de Taine, que ilustram 

o texto sartriano são esclarecedoras: “Não há nada de real no eu, com exceção da fila dos seus 

acontecimentos. Esses acontecimentos, diversos de aspecto, são os mesmos em natureza e se 

reduzem todos à sensação; a própria sensação, considerada de fora e pelo meio indireto que se 

chama percepção exterior, se reduz a um grupo de movimentos moleculares.” e mais adiante: “Tudo 

aquilo que, no espírito, ultrapassa a sensação bruta se reduz a imagens, isto é, a repetições 

espontâneas da sensação.” ( Taine, apud  Sartre; 1984:47) 

Evidencia-se assim que a abordagem mecanicista da psique, a mesma criticada por 

Bergson, é coextensiva à produção das imagens. Não se encontra nessas assertivas a tentativa de 

apreender o conhecimento por imagens ou a imaginação a partir da experiência intima. 

Inversamente, como assinala Sartre, ela é apreendida a priori, como “sensação remanescente” como 
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decorrência de “movimentos moleculares.” Definições que concebem as imagens a partir da fixidez, 

destituindo-as do movimento e da invariabilidade. Para usar a terminologia sartriana, nesta 

psicologia “o espírito é um polpeiro de imagens.” Ou ainda Sartre citando Taine: “(A imagem) é a 

própria sensação, mas consecutiva e ressuscitante e, de qualquer ponto de vista que a consideremos, 

nós a vemos coincidir com a sensação.” (Taine; apud  Sartre; 1984:77). A perspectiva 

associacionista instaurada pela psicologia de Taine que pensa a imagem a partir da metáfora física, 

fixando-a, como decorrência do movimento sensorial, estabelece em definitivo a natureza da 

imagem: “é uma sensação remanescente, um fragmento sólido destacado do mundo exterior.” 

(Sartre; 1984:48) Entrevemos, assim, o modo pelo qual a psicologia se apropria da concepção 

coisista da imagem a partir do associacionismo, com o qual a produção filosófica subseqüente a esse 

período dialogará, incorporando-a e ampliando-a. Mutações que, na leitura sartriana, não virão para 

subtrair a imaginação do registro tradicional, mas, ao contrário, para contemplá-lo. Nesse registro, a 

capacidade criadora da imaginação será ainda tematizada como decorrência da associação, de modo 

que as leis que regem a criação do inaudito circunscrevem-se à lógica mecanicista.58 

A análise desenvolvida por Sartre evidencia que até meados do século XX as correntes 

que irão proliferar na psicologia, em sua variabilidade, às expensas das diferenciações, perpetuarão o 

registro da metafísica clássica, na qual a imaginação está incrustada no sensível e se revela como 

produto da passividade corporal. É, portanto, no registro do associacionismo, que apreende o Eu a 

partir dos mecanismos cerebrais e orgânicos, que a produção de imagens será concebida. Ademais, o 

autor enfatiza que, mesmo quando se luta contra o associacionismo, no desenvolvimento 

subsequente das teorias psicológicas, e o intuito passa a ser o de estatuir acima das leis do corpo, a 

dignidade e os direitos do pensamento, o foco de inquietação não se desloca, e o cerne do problema 

permanece inalterado. Em suma, na aparente multiplicidade de produções da psicologia, à qual 

subjazem as produções da metafísica clássica, cristaliza-se a imaginação, circunscrevendo-a à 

condição de faculdade responsável pelo ressurgimento dos conteúdos sensíveis. 
                                                 

58 - Para Sartre, mesmo a filosofia que aflora no fim do século, reconhecidamente revolucionária, propondo-se 
a refutar radicalmente o associacionismo e que tem seu expoente intelectual em Bergson, não inaugurará um 
teoria subversiva acerca da imagem, que logre emancipá-la da sua condição de simulacro, de continuidade com 
percepção ou de reprodução da realidade material. Ou seja, de acordo com a leitura sartriana, mesmo uma 
filosofia que declara inaceitável a produção imagética como decorrência de associações mecânicas, em última 
instância, perpetuará a visão clássica acerca da imagem, uma vez que insiste na coincidência entre identidade 
de existência e identidade de essência, ou seja, na concepção da imagem como coisa, como reprodução 
exaustiva do objeto. A inserção de Bergson nesse registro, será objeto de reflexão nos capítulos seguintes.  
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No entanto, uma novidade em meio à estabilidade desta interpretação que atravessa as 

mais diversas produções emerge, aponta Sartre, com a filosofia, ainda no limiar do século XX.  

 

5 - Husserl: Um novo olhar sobre a imagem?  

A ruptura com esta tradição que subsume a imagem à condição de coisa e persevera na 

continuidade entre imaginação e percepção insinua-se, segundo Sartre, com a fenomenologia, a qual 

revolucionará seja a psicologia, seja o pensamento filosófico. Com seu fundador, Husserl, a 

imaginação será pela primeira vez investigada enquanto forma de consciência ou conhecimento 

específico. Convém uma breve referência e esta escola filosófica, para que se esclareça 

posteriormente a mutação por ela operada no que concerne ao estatuto da imaginação na filosofia.  

Opondo-se à  espontaneidade natural atenta à dimensão objetiva das coisas, a 

fenomenologia, na esteira de Husserl,  toma como meta o conhecimento transcendental, aquém de 

qualquer objetividade ou de saberes teóricos acerca da ordem mundana. Não visa aos fatos, mas aos 

fenômenos tal como se encravam no pensamento. Antes de conhecer as coisas, trata-se de perscrutar 

como elas são alcançadas ou vivenciadas pela consciência, qual a natureza desse processo. Nesse 

sentido, o  método fenomenológico pretende descrever os fatos em si tal como se revelam em sua 

aparição na estrutura da consciência, o que promove a volta às próprias coisas59, as quais não devem 

                                                 
59 - No que concerne à elucidação deste retorno às coisas, desta volta ao imediato reivindicada pela 
fenomenologia, Carlos Alberto Moura observa: “Mas quais são, afinal as ‘coisas ‘ às quais se trata de retornar? 
Aqui, não está em questão um retorno às coisas propriamente ditas, compreendidas como objetos, regiões 
objetivas ou qualquer setor ôntico, como supuseram os primeiros discípulos de Husserl, seduzidos aqui mais 
pelo significado corrente das palavras do que pelo contexto de seu uso e pela problemática expressa pelo autor. 
No prefácio de 1913 a Investigações, Husserl já respondia explicitamente a essa miopia de seus seguidores. O 
método intuitivo exigido pela filosofia faz apelo às ‘coisas elas mesmas’, mas às coisas que nela estão em 
questão, ‘quer dizer, ao conhecimento ele mesmo’, ao conhecimento em sua doação intuitiva. (...) E as 
Investigações não deixavam dúvidas quanto a isso, quando indicavam que a desejada ‘claridade filosófica’ em 
relação às proposições lógicas era obtida através da evidência sobre a essência dos modos de conhecimento, 
que desempenham um papel na efetuação dessas proposições. O ‘retorno aos objetos’ não é assim senão o 
retorno aos atos através dos quais se tem um conhecimento dos objetos.” (Moura; 1989:22) E, mais adiante, 
afirmando que à ontologia compete o conhecimento de objetos, mas à fenomenologia importa “não saber como 
são as coisas, mas sim elucidar como opera a consciência. Por isso, seu campo de trabalho não é constituído 
pelas regiões objetivas ‘mas pela consciência transcendental e por todos os seus eventos transcendentais, que 
são indagados através de intuição imediata e em sua generalidade eidética.’ ” (Moura; 1989:23) Vislumbramos 
assim, o modo pelo qual a fenomenologia, objetivando a essência das coisas em sua universalidade pela 
descrição do imediato, delineia-se como oposta a qualquer empirismo ou pragmatismo e revela-se como 
ciência do conhecimento. A fenomenologia é pois uma fenomenologia da razão e não uma fenomenologia do 
ser, o que a divorcia completamente do estatuto de um saber positivo das coisas. 
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ser resgatadas em sua dimensão exterior, natural ou objetiva mas, sim, na dimensão da subjetividade 

pura, na qual se apreende a forma pela qual o mundo é visado. Comenta Lyotard: “É contra o 

psicologismo, contra o pragmatismo, contra uma etapa do pensamento ocidental que a 

fenomenologia refletiu, se apoiou, combateu. Ela foi de início e continua a ser uma meditação sobre 

o conhecimento, um conhecimento do conhecimento; e sua célebre expressão ‘pôr entre parênteses’  

consiste primeiro em despedir uma cultura, uma história, retomar todo saber remontando a um não 

saber radical.” (1967:8) Ora, este não saber a que nos remete a fenomenologia não seria justamente o 

olhar da primeira vez reivindicado no limiar da reflexão filosófica, a qual requisita o distanciamento 

do conhecimento usual? Com essa dissidência em relação ao conhecimento objetivo, a 

fenomenologia opera  a volta aos dados imediatos, de modo que se possa visar diretamente o objeto, 

antecedendo, para falar como os gregos,  os preconceitos culturais e sociais com os quais os 

apreendemos no âmbito da doxa.  Mais do que perfilhar o eterno desacordo entre os filósofos 

aderindo às suas opiniões, logra-se o retorno às origens, à própria realidade com o experienciamento 

do espanto ao qual aludira Aristóteles. 

Em face disso, torna-se imperioso efetuar a redução dos juízos de realidade, 

desvencilhando-se da fisicalidade dos fenômenos. Trata-se da  epoché Escreve Benedito Nunes: “À 

fenomenologia incumbe a tarefa de satisfazer aquela necessidade ideal, capaz de restituir a filosofia 

ao seu começo fundador por um ato de redução (...), a epoché, que conduz o pensamento ao domínio 

das vivências intencionais como os primeiros dados absolutos.” (1999:51) “Vivemos comumente 

nessa atitude natural: aí está o mundo diante de mim, as coisas se situam no espaço, os fenômenos 

empíricos decorrem no tempo etc. A redução neutralizaria essa atitude, tendo a epoché o valor de 

parênteses metodológico.” (1999:53) Em síntese,  cumpre renunciar à busca do ser dos objetos em 

sua positividade e de apreender aquilo que se apresenta à consciência em si mesma, no ato do 

pensamento, o que exige a suspensão da atitude natural. Assinala Sartre, aludindo ao método 

fenomenológico: “Sem dúvida, o procedimento essencial desse método continua sendo a redução, a 

epoché, isto é, a colocação entre parênteses da atitude natural (...). A fenomenologia é uma descrição 

das estruturas da consciência transcendental fundada sobre a intuição das essências dessas 

estruturas.” (Sartre; 1984:97) Daí decorre que distinta dos  métodos pertinentes à razão analítico-

formal, a metodologia  desta vertente filosófica consiste na avaliação eidética. Ou seja, visa a captar 
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a essência60, o sentido essencial do fenômeno,  através de uma avaliação dos múltiplos  perfis por via 

dos quais os fenômenos se nos apresentam. Promove, então, uma aproximação desvelante seja em 

relação a objetos dotados de concreção, seja em relação aos objetos imaginários. Nessa perspectiva, 

a fenomenologia, instaurando-se no plano das coisas mesmas não só ultrapassa as limitações das 

impressões sensíveis, mas também as da metafísica, uma vez que não apreende o real em sua 

instância transcendente, mas naquilo que ele é, tal como lacrado na atividade do pensar. 

Simultaneamente, a já reconhecida distância entre filosofia e ciência, radicaliza-se na medida em que 

a fenomenologia se opõe ao domínio da positividade. As ciências -  incluindo as ciências humanas 

que tratam seu objeto como se fossem físicos e naturais - buscam a projeção de seus modelos e 

apreendem os fenômenos no filtro objetivante de suas construções. Daí resulta, inexoravelmente, 

uma apreensão abstrata que divorcia violentamente o fenômeno dele mesmo. Ou seja, a investigação 

científica, ao dar prioridade ao conhecimento objetivo na construção de seu objeto, maximiza e fixa 

apenas um aspecto da realidade, comumente aquele cuja importância se mostra prevalecente para 

seus  cânones objetivistas, procedimento incompatível com os propósitos da fenomenologia, a qual 

“(...)  não herda da ciência nem a problemática nem os métodos; não se trata para ela de descrever 

um conteúdo sobre o qual a ciência também se debruçaria e, por sua radicalidade, ela deverá 

abandonar a ‘racionalidade’ da ciência, erigindo-se em disciplina autônoma e exterior ao universo da 

teoria. A descrição antes de ser a marca de uma contraciência, é apenas o signo de que não existe 

território comum entre ciência e filosofia.” (Moura; 1989:31) 61 A fenomenologia  pretende, pois, a 

síntese de múltiplos  pontos de vista pelos quais o fenômeno - que é também logos (Dartigues; 

                                                 
60 “Não existe, com efeito,  nenhum fenômeno do qual possamos dizer que ele não é nada, pois o que não é 
nada, nada é. Se todo fenômeno tem uma essência, o que se traduzirá pela possibilidade de designá-lo, nomeá-
lo, isso significa que não se pode reduzi-lo à única dimensão de fato, ao simples fato que ele tenha se 
produzido. Através de um fato é sempre visado um sentido. (...) a intuição da essência se distingue da 
percepção do fato: ela é a visão do sentido do ideal que atribuímos ao fato materialmente percebido que nos 
permite identifica-lo” (Dartigues; 2003:15) 
61 - Carlos Alberto Moura comenta : “Esse afastamento entre filosofia e ciência, enquanto a primeira não se 
apresenta como um saber de objetos, é complementado por outro, que afastará radicalmente o domínio 
fenomenológico daquele da ‘positividade’. O discurso filosófico não deverá ser comandado pelas regras que 
comandam o discurso científico, a ponto de tornar apenas homônimas a ‘ciência’ filosófica e a ciência no 
sentido normal. Aparentemente isso é surpreendente, já que ciência e filosofia subordinam-se ambas ao ideal 
de ‘ciência de rigor’, que ela comunga com as ciências positivas, que a filosofia não poderá ser ciência no 
mesmo sentido em que o são as ciências normais. Assim, por um lado, ciência positiva e filosofia têm em 
comum o ideal de ciência rigorosa. Ser ciência rigorosa é pretensão da filosofia desde os seus primórdios, 
pretensão que ela não pode cumprir nem nos tempos modernos.” (1989: 25)  
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2003:14) - pode ser apreendido, isto é, a  descrição dos prismas negligenciados pela atitude natural, 

pela ciência e, também,  pela metafísica. 

O alcance desse intuito exige, por seu turno,  uma plena  atuação da imaginação, a qual 

passa a figurar como elemento instituinte, completando a presença com a ausência, desnudando 

diversos perfis que não se revelam nos caminhos tradicionais do conhecer. Concomitantemente ao 

reconhecimento da insuficiência da percepção, a fenomenologia promove a imaginação a um lugar 

precípuo na investigação. Que o filósofo se manifeste: “Ela - a fenomenologia - começa por se 

colocar, logo de início, no terreno do universal. Certamente, opera com base em exemplos. Mas é de 

pouca importância que o fato individual que serve de suporte à essência seja real ou imaginário. O 

dado exemplar seria uma pura ficção, pelo fato mesmo de que foi possível imaginá-lo; mas é preciso 

que se realize em si a essência procurada, pois a essência é condição mesma de sua possibilidade.” 

(Sartre; 1984:97) A relevância das idéias aqui contidas é capital para nossa discussão, uma vez que a 

fenomenologia nos leva a uma transmudação radical de perspectiva sobre a imagem. Não se trata 

mais de subtrai-las ou suplanta-las para alcançar a verdade ou o pensamento claro, seguro, límpido. 

Inversamente, é a imaginação e sua propensão fictícia - e não a experiência em sua obscuridade e 

contradição, ou ainda o pensamento emancipado das imagens - que nos conduzirá às instâncias do 

conhecimento verdadeiro. Em outras palavras, é a inserção na irrealidade que nos conduz ao âmago 

do real. Logo, a fenomenologia opera uma radical subversão na tradicional posição destinada à 

imaginação, a qual se evade do estatuto de auxílio do pensamento ou de obstáculo, assumindo a 

posição de instância privilegiada que nos conduz ao à essência e à universalidade da realidade 

fenomênica.  Nesse registro, é a capacidade fabuladora da imaginação, seu talento para a irrealidade 

que nos introduzirá no âmago do real. A citação de Husserl no texto sartriano é elucidativa: “É pois 

permitido, se gostamos dos paradoxos e com a condição de entender como se deve a significação 

ambígua desta frase, dizer que na verdade a ficção é o elemento vital da fenomenologia como de 

todas as ciências eidéticas (...) e a fonte onde se abastece o conhecimento das verdades eternas.” 

(Sartre; 1984:98) Nesse sentido, o pensamento de Husserl logra uma insurreição contra uma tradição 

que cunhou a imaginação como fonte inequívoca de obscuridade ou como desdobramento, 

revivescência da percepção. Vejamos, através da leitura sartriana, como Husserl altera enfim o 

estatuto da imaginação, elevando-a à condição de instância produtora de conhecimento.  

É na fundamentante concepção de Husserl acerca da intencionalidade da consciência que 

Sartre localiza uma nova e inédita teoria da imagem, ainda que ela não seja objeto de profunda 
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sistematização por parte do filósofo. No que concerne a este aspecto, vale assinalar que, para 

Husserl, como é de conhecimento generalizado, a consciência, mais do que um estado interno, é 

sempre consciência de alguma coisa. Consciência, nesse registro, coincide vivência intencional, que 

em si mesma é multifacetada e não unívoca. Esta particularidade de forma ou de vivência intencional 

da consciência permite a ela intuir ou coincidir com a essencialidade das coisas62. Daí decorre que a 

fenomenologia se emancipe da condição de ciência explicativa, que de certo modo persevera na 

apreensão natural, e se delineie como substancialmente descritiva da realidade fenomênica em suas 

multifacetadas formas de manifestação, sejam elas materiais ou psíquicas.  Essa ruptura com a 

evidência empírica em prol da evidência da essência promove a fenomenologia a uma filosofia 

transcendental da constituição do sentido que, ao expressar a consciência em atos diferenciados, 

elucida acerca das diferentes realidades, materiais ou não, por ela visadas. Uma vez que a 

consciência não possui existência substancial e só existe quando aparece, sua presentificação ocorre 

sempre que a consciência se projeta sobre o ser, o que nos remete à clássica asserção de Husserl, 

qual seja, a consciência sempre se presentifica quando está em ato, quando há um objeto que lhe 

suscita o pensamento e a própria existência. O caráter intencional evidencia que a consciência não é 

substância em si mesma. O ego não é fortaleza, como assinala Sartre. Aquilo que se erige como 

objeto do pensamento, seja real ou imaginário, é exterior a ele, portanto, transcendente. Tal assertiva 

permite que nos esquivemos do mundo apreendido enquanto conjunto de fenômenos subjetivos e 

ratifica-o como instância exterior à consciência cuja realidade transcende a apreensão sensível, bem 

como as deformidades por ela engendradas. Nesse viés, o conhecimento nada tem a ver com o que se 

entende como poder da consciência de absorver as coisas, de tomar posse do mundo, o que, na 

                                                 
62 - É pertinente atentarmos para o comentário de Lyotard: “A intencionalidade (...) torna possível a própria 
epoché: perceber este cachimbo sobre a mesa é ter não uma reprodução em miniatura deste cachimbo no 
espírito como pensavam os associacionistas, mas visar o objeto cachimbo em si.” (Lyotard; 1967:32) “A coisa 
natural, por exemplo, aquela árvore, me é dada dentro e por um fluxo incessante de esboços, de silhuetas. Estas 
silhuetas, através das quais se perfila a coisa, são vivências que se relacionam à coisa pelo seu sentido de 
apreensão. A coisa é como um ‘mesmo’ que me é dado através das modificações incessantes e aquilo que faz 
com que ela seja coisa para mim (isto é em si para mim) é precisamente a inadequação necessária de minha 
apreensão dessa coisa. Mas essa idéia de inadequação é equívoca: enquanto a coisa se perfila através das 
silhuetas sucessivas, Eu acedo a ela apenas unilateralmente por uma de suas faces, mas simultaneamente me 
são ‘dadas ‘ as outras faces da coisa não ‘em pessoa’, as sugeridas pela face dada sensorialmente; em outros 
termos, a coisa tal como é dada pela percepção é sempre aberta sobre horizontes de indeterminação ‘ela indica 
com antecedência um diversificado de percepções cujas fases, passando continuamente uma para a outra, se 
fundem na unidade de uma percepção. Assim, a coisa não pode jamais ser dada a mim como um absoluto’. (...) 
No curso da percepção os esboços sucessivos são retocados e uma silhueta nova da coisa pode vir a corrigir 
uma silhueta precedente, não havendo, entretanto, contradição, pois o fluxo de todas essas silhuetas se funde na 
unidade de uma percepção, mas ocorre que a coisa emerge através de retoques sem fim.” (Lyotard; 1967:25) 
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perspectiva sartriana teria sido a descoberta fundamental de Husserl. Definir a consciência como 

consciência de alguma coisa equivale a refutar completamente a idéia de consciência como 

possibilidade da posse do mundo. A consciência vai ao encontro das coisas. Este aspecto dinâmico a 

projeta para fora de si mesma. O ser da consciência não se reduz aos conteúdos conscientes e não se 

transforma em interioridade. 

Nesse registro, a reflexão acerca da imagem adquire inapelavelmente um novo alento. 

Escreve Sartre comentando Husserl: “(...) a imagem também é imagem de alguma coisa. Achamo-

nos, pois diante de uma relação intencional de uma certa consciência a um certo objeto. Em uma 

palavra a imagem deixa de ser um conteúdo psíquico; ela não se acha na consciência a título de 

elemento constituinte; mas na consciência de uma coisa em imagem.” (Sartre; 1984:100) A imagem 

transcende a consciência.  Imanente à consciência é apenas o seu  caráter intencional, o qual  a 

habilita a projetar-se para fora de si, a visar à exterioridade: “Essa impressão visual que faz parte 

presentemente da minha consciência não é o vermelho. O vermelho é uma qualidade do objeto, uma 

qualidade transcendente. Essa impressão subjetiva que, sem dúvida é ‘análoga’  ao vermelho da 

coisa, não é senão um quase vermelho. Isto é a matéria subjetiva, a hyle sobre a qual se aplica a 

intenção que se transcende e procura atingir o vermelho que está fora dela.”(Sartre; 1984:100) Na 

esteira da leitura sartriana, vislumbramos que a filosofia de Husserl opera uma distinção entre a 

intenção imaginante e o movimento interno da consciência a ser animado pela intenção: “A Hyle, 

naturalmente, continua subjetiva, mas, ao mesmo tempo, o objeto da imagem, destacado do puro 

conteúdo, situa-se fora da consciência como alguma coisa radicalmente diferente.” (Sartre; 

1984:100) Ou seja, a imagem constitui a realidade não material, uma irrealidade, poderíamos dizer, 

em direção à qual a consciência se projeta e que não está inserta na consciência. É certo que dados 

visuais e táteis são constitutivos da consciência e atuam como elementos subjetivos a ela imanentes, 

mas não constituem o objeto da consciência. É certo que, em Husserl, persiste uma relação de 

dependência da imaginação em relação à percepção. Não obstante, ambas diferem radicalmente 

enquanto atitude; enquanto atos, são díspares.63 A percepção permanece na base da atividade 

                                                 
63 - “Diante dum quadro, por exemplo, podemos ter, quer uma consciência perceptiva, quer uma consciência 
imaginante. Esta alternativa diz respeito aos caracteres de atos, mas não à base sensorial. Este ponto está 
implicitamente admitido: é o mesmo conteúdo imanente que serve de base, quer a uma percepção, quer a uma 
consciência de imagem. Uma vez que é o movimento noético que especifica o ato, a identidade de conteúdos 
imanentes não compromete a originalidade da imaginação. Husserl julga salvaguardá-la totalmente, 
explicando, por outro lado, o elo e até a dependência da imaginação em relação à consciência percepcionante.” 
(Saraiva; 1994:59) 
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imaginária, mas o que vai engendrar a imagem é uma atitude absolutamente específica da 

consciência cuja ação constitui a imagem enquanto tal, na medida em que atribui a ela o significado 

de imagem e não de percepção.64 Vislumbramos, assim, no pensamento de Husserl, uma clivagem - 

ainda que não de todo radical como explicita a crítica sartriana à qual aludiremos adiante - entre 

percepção e imagem. Esta evade-se da condição de coisa ou de simulacro, visto que se destitui de 

uma dimensão real. Mais claramente, a imagem não existe seja na alma, seja na consciência ou em 

lugar algum. Não é o correlato de um quadro dentro de um quarto. O advento da imagem opera uma 

invenção, uma atitude da consciência e não coincide com formações psíquicas ou com os conteúdos 

imanentes da consciência, sejam eles quais forem. Mesmo considerando-se que Husserl reconheça o 

papel dos conteúdos imanentes da consciência, eles são animados pela intenção, pelos atos da 

consciência. A imagem evade-se assim da condição de instrumento reprodutor do objeto ao qual visa 

a atividade consciente. Por outro lado, a imaginação, antes de instância subsidiária do pensamento 

ou de fonte de erros, configura uma forma específica de consciência que deve ser compreendida a 

partir de suas peculiaridades.  

Malgrado a novidade instaurada por este enfoque, Sartre aponta as limitações das 

reflexões de Husserl no que tange à imagem, a qual não parece ser objeto privilegiado de atenção em 

sua filosofia. Insiste, contudo, no ineditismo que emana de suas parcas reflexões: “A imagem, 

tornando-se uma estrutura intencional, passa do estado de conteúdo inerte de consciência ao de 

consciência una e sintética em relação com um objeto transcendente.”(Sartre; 1984:100) Nessa 

perspectiva, a imagem criada não sinonimiza com resíduos da percepção, antes presentifica-se como 

uma forma singular de consciência que inaugura uma maneira original de se relacionar com o objeto. 

O imaginar opera assim uma relação direta entre consciência e coisa. Não há mais instância 

intermediária, simulacro ou cópia, através da qual a consciência poderia refletir acerca do mundo. Os 

objetos figuram, doravante, como instâncias exteriores à consciência que podem ser apreendidas de 

                                                 
64 - Na conclusão de seu trabalho sobre a imaginação na filosofia de Husserl, Manuela Saraiva considera que a 
persistência deste vínculo entre imaginação e percepção - a despeito da ruptura por ele instaurada - evidencia 
que o autor não conseguiu emancipar-se totalmente de uma herança positivista e empirista que findou por 
perseverar em seu pensamento e em sua fenomenologia. Nas palavras da autora: “Apelando para os dados 
sensoriais, quer a propósito da percepção, quer a propósito da imaginação, Husserl oferece-nos uma explicação 
que pertence mais à ontologia do conhecimento do que à verdadeira fenomenologia; ele está em atraso em 
relação ao seu próprio método e introduz na fenomenologia restos do positivismo empirista que critica e de que 
procurou, durante toda a vida, libertar-se. Mais do que pretender resolver a existência ou não existência das 
sensações nos processos conscientes, e nomeadamente na imaginação, parece-nos que a fenomenologia se 
deveria ater a um outro ponto de vista.” (Saraiva; 1994:267)  

 123



distintas formas, como a percepção ou a imagem. Diante disso, Sartre assevera: “Certamente, 

podemos compreender agora que a imagem e a percepção são duas Erlebnisse intencionais que 

diferem antes de tudo por suas intenções.” (Sartre; 1984: 100) 

A originalidade de Husserl no que concerne à sua tematização da imagem é acompanhada 

de brevidade, permanecendo aquém de uma sistematização que lograria equacionar as interrogações 

a ele colocadas por Sartre, quais sejam, aquelas que indagam acerca da natureza da intenção da 

imagem e da diferença entre a intenção da consciência imagética e da consciência perceptiva. Mais 

claramente: qual a intenção que permite o discernimento entre a imagem oriunda da percepção e a 

imagem dela emancipada, resultante de uma atividade imaginária livre e liberada dos processos 

perceptivos? Assim, a partir desta noção inicial da consciência intencional que nos dirige para uma 

inédita apreensão da imagem, Sartre busca respostas através de uma possível descrição 

fenomenológica da essência da imagem.  

A despeito da economia com que Husserl trata esse tema, Sartre localiza em  seus textos 

uma possível resolução dessa problemática. No viés ensejado pelo filósofo, o que distingue e opõe a 

imagem oriunda da percepção da imagem em si, ou seja, o argumento que poderia explicar a 

existência de imagens e percepções ou o fato de que “quando fazemos cair as barreiras da redução 

fenomenológica, reencontramos um mundo real e um mundo imaginário.” (Sartre; 1984:103) reside 

na intenção e não na matéria da imagem imaginada ou motivada pela percepção. Para Husserl, a 

matéria em si mesma não difere na imagem puramente perceptiva e na imagem livremente criada; o 

que pode distingui-las reside no modo pelo qual esta matéria é animada, ou seja, aquilo que suscitou 

o engendrar da imagem na estrutura da consciência. Destarte, cada ato da consciência apresenta uma 

especificidade concernente à forma pela qual contém o objeto. Nas palavras de M. Saraiva: “Mas, no 

fundo, que quer dizer que um ato contém um objeto? (...), Husserl esclarece que o objeto do ato não 

deve ser tomado no sentido de uma realidade, mas que se trata antes duma objetividade imanente. O 

objeto intencional não é a coisa real, transcendente ao ato, mas um componente do ato. O que 

caracteriza as vivências intencionais é que um objeto é visado nelas (...).” (Saraiva; 1994:46) Assim, 

o objeto imaginado está contido no ato da consciência, mas não é imanente à consciência e 

tampouco se presentifica enquanto coisa, visto que não possui existência absoluta. As representações 

fictícias, livremente engendradas pela imaginação, como o exemplo do centauro a tocar flauta, são 

exclusivamente objeto do ato psíquico. Escreve Husserl: “O próprio centauro não é evidentemente 

algo de psíquico; ele não tem existência nem na alma, nem na consciência, nem em qualquer outro 
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lado; não é realmente ‘nada’; é todo inteiro ‘imaginação’ ou, mais exatamente, a vivência de 

imaginação é a imaginação de um centauro. Nesta medida, podemos realmente dizer que o 'centauro-

visado’, o centauro-imaginado, pertence à própria vivência. Mas não se confunda, além disso, essa 

própria vivência de imaginação com o objeto que nela é imaginado enquanto objeto imaginado.” 

(Husserl; Apud Saraiva; 1994:47) Inferimos, na esteira dos argumentos tecidos pelo filósofo, que a 

existência ou não do objeto não modifica a análise. Para a fenomenologia a vivência de algo 

imaginário ou não, de um objeto visado que exista concretamente ou não, é sempre objeto 

intencional, fruto de uma intenção da consciência dirigida para algo que a transcende.65  

Mas permanece a necessidade de maior clareza no que tange a um possível discernimento 

entre a intenção da consciência imaginante que reproduz o que existe e a intenção que nos conduz à 

imagem resultante da livre imaginação. É pertinente observar que Husserl considera a existência de 

modos de consciência, ou seja, formas pelas quais a consciência se refere intencionalmente a um 

objeto, absolutamente distintas entre si, o que, no limite, implica formas diversas de consciência. 

Assim, na percepção, na imaginação reprodutora ou na imaginação livre a intenção da consciência 

ou o modo pelo qual a consciência atua apresenta especificidades que impedem a sua coincidência. 

A análise sartriana vem ao encontro de tais observações. A imagem puramente mental e a imagem 

enquanto desdobramento da percepção possuem para Husserl a mesma matéria impressional. Em 

outros termos, a imagem produzida pela imaginação viria a preencher um vazio de significação, seja 

ela oriunda da percepção ou não. A imagem teria assim o papel de presentificar o significado ao 

trazer pela rememoração um conhecimento perceptivo passado com qualidades atualizadas. A 

reprodução da percepção anteriormente vivenciada se presentificaria pela imagem. Consideração que 

manteria a filosofia de Husserl na esteira da tradição entendendo a imagem como uma impressão 

sensível renascente. Leitura legítima se nos ativermos à identidade entre a matéria da imagem 

perceptiva e da imagem puramente mental. Mas uma possível dissociação pode ser entrevista na 

definição de noese e noema.  

                                                 
65 - “É por meio da noção de intenção ou de caráter de ato que compreendemos a referência intencional de um 
ato a um objeto. É também por ela que chegaremos ao último elemento da especificação dos atos. São as 
intenções que especificam os atos. Se cada ato é diferente de todos os outros, é porque a sua intenção é 
diferente da dos outros atos. Não basta, por isso, dizer que os atos possuem uma relação intencional com os 
objetos; temos de dar mais um passo e ver que a natureza dessa relação muda de um ato para outro e identifica-
se com a natureza da intenção. Intenção significa portanto referência a um objeto e, além disso, referência 
determinada. (Saraiva; 1994: 46) 
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No registro de Husserl, os elementos constitutivos da síntese consciente, nossos 

pensamentos do objeto, constituem a noese e o sentido que permeia a consciência, o objeto pensado, 

o noema. Este nada tem de real, é apenas o sentido ideal, irreal, implicado no ato da consciência em 

sua noese. Assim, ainda que, segundo Husserl, a matéria - hyle - da imagem externa e da imagem 

livre coincidam, elas se diferenciam pelo ato noético. Atentemos para o comentário sartriano: “Mas, 

se assim é, como então, uma vez feita a redução, distinguir o centauro que imagino da árvore em flor 

que percebo? O 'centauro-imaginado’ é também o noema de uma consciência noética plena. 

Também ele não é nada, também ele não existe em lugar nenhum (...). Somente, antes da redução, 

encontrávamos neste nada mesmo um meio para distinguir a ficção da percepção: a árvore em flor 

existia em algum lugar fora de nós, podíamos tocá-la, estreitá-la, virar-lhe as costas e depois, dando 

meia-volta, reencontrá-la no mesmo lugar. O centauro, ao contrário, não está em parte alguma, nem 

em mim, nem fora de mim. Agora, a coisa árvore foi posta entre parênteses, não a conhecemos mais 

senão como o noema de nossa percepção atual; e, como tal, este noema é um irreal, assim como o 

centauro.” (Sartre; 1984:103) Nesse sentido, tanto o noema da imagem vinculada à percepção como 

o noema da imagem que nos remete ao irreal coincidem em sua irrealidade, em sua existência 

imaterial, cujo sentido permanece independente da existência que persevera ou não: “A árvore pura e 

simples pode queimar, dissolver-se em seus elementos químicos, etc. Mas o sentido, - o sentido 

desta percepção, um elemento que pertence necessariamente a seu sentido- não pode queimar, não 

tem elementos químicos, não tem forças, não tem propriedades reais.” ( Husserl; Apud Saraiva; 

1994:103)  

Persiste todavia a interrogação. Malgrado a imagem oriunda da percepção não coincida 

com a imagem livremente criada, onde residiria a efetiva clivagem entre imagem e percepção? Seria 

justamente pelo ato noético que a diferença se delinearia, o que envolve também uma diferença 

noemática. Ou seja, a intenção instaura a ruptura, o que opera também a diferença no sentido das 

imagens, das lembranças ou de coisas percebidas. As palavras de Husserl mencionadas por Sartre 

são elucidativas: “Pode tratar-se sempre de uma árvore em flor e esta árvore pode aparecer sempre 

de tal forma que para descrever fielmente o que aparece como tal devamos usar rigorosamente as 

mesmas expressões. Mas os correlativos noemáticos não são menos diferentes por essência quando 

se trata de percepção, de imaginação, de presentificações imagísticas, de lembranças, etc. Ora a 

aparição é caracterizada como ‘realidade de carne e osso’, ora como ficção, ora como presentificação 

na lembrança, etc.” (Sartre; 1984:104) É preciso, entretanto, encontrar os motivos que podem 
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engendrar uma imagem mental, distinguindo-a daquela em que a matéria, no dizer de Sartre, a 

informa em percepção. Encontra o autor uma aparente resposta nas proposições de Husserl: a 

consciência que advém da percepção ou da intuição sensível, cuja continuidade com a empiria é 

indubitável, tem a natureza da síntese passiva e se edifica pelas associações. Outra é a natureza da 

imagem livre. A consciência por ela instaurada é dotada de uma espontaneidade necessária. A 

síntese por ela produzida tem caráter ativo. Esclarece o autor, explicitando sua adesão à tese de 

Husserl: “Assim, toda ficção seria uma síntese ativa, um produto de nossa livre espontaneidade; toda 

percepção, ao contrário, é uma síntese puramente passiva. A diferença entre imagem-ficção e 

percepção procederia, pois, da estrutura profunda das sínteses intencionais.” (Sartre; 1984:104) Essa 

distinção, a despeito do seu caráter elucidador, permanece incompleta e não está isenta de suscitar 

novos problemas, como toda tese filosófica, aliás.  

Sartre vai interrogar esta aparente resolução que o problema assume em Husserl. Indaga 

assim a radicalidade do caráter ativo da imagem ao qual alude Husserl. Uma síntese passiva 

demanda uma metamorfose na hyle da imagem ou apenas enseja uma alteração na reunião dos 

conteúdos? Subjaz a tal questionamento a desconfiança de que uma síntese passiva poderia muito 

bem coincidir com a conjunção de impressões sensíveis renascentes a serem ativamente 

incorporadas. Eis que se delineia, assim, uma explicação da ficção, dos produtos da imaginação que 

considera o seu aspecto de síntese ativa sem desvinculá-la da percepção. Justificação que coincidiria, 

por exemplo, com a cartesiana, para a qual a mente, quando imagina e cria, o faz a partir de 

associações inusuais. Por conseguinte, enfatiza Sartre, faz-se necessário que não apenas a intenção 

da imagem ficção e a intenção da imagem percepção difiram, mas é também fundamental que as 

matérias não coincidam.  

Não obstante, não nos deteremos nestes problemas. O que importa reter aqui, ao 

retomarmos o norte de persecução destas linhas - o lugar da imaginação na tradição filosófica - é que 

com a fenomenologia a imagem e a capacidade fabuladora da imaginação não apenas se 

presentificam como uma forma de consciência emancipada da condição de coisa, mas o produto da 

imaginação instaura uma dissociação em relação à percepção e se desvela como síntese ativa 

produzida pela espontaneidade. Não mais simulacro, desvio, equívoco, subalternidade em relação ao 

pensamento racional, a imagem tampouco está contida ou é imanente à consciência, não está presa 

ao passado,  o que a vincula à percepção. Consiste antes numa forma outra de pensamento ou 

consciência. A imagem logra a instauração de uma realidade inexistente, tem a conotação da 
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novidade: “Não há, não poderia haver imagens na consciência. Mas a imagem é um certo tipo de 

consciência. A imagem é um ato e não uma coisa. A imagem é consciência de alguma coisa.” 

(Sartre; 1984:106)  

Ao estabelecer uma ruptura entre percepção e imaginação a partir da tese de Husserl, 

Sartre considera que tal diferenciação se ancora na incontestável existência do mundo, o qual 

independe do sujeito cognoscente. Ou seja, conquanto a subjetividade consista no ponto de partida 

de todo conhecimento, Sartre não assume uma perspectiva idealista. A distinção entre percepção e 

imaginação, bem como a clivagem entre consciência imaginante e consciência perceptiva remetem-

nos, assim, a uma existência real e a uma existência irreal. Refutando a tradição, na qual a imagem 

assume o estatuto de coisa imanente à consciência, Sartre afirmará que a imagem consiste numa 

forma específica de manifestação da consciência, mais explicitamente, a consciência de nada. 

Enquanto manifestação de uma irrealidade, a imagem presentifica-se como o nada de alguma coisa 

real. Escreve V. Felício: “(...) a consciência, para imaginar, deve pôr a existência de um objeto irreal, 

como ‘nada’ relativo, isto é, como não dado à percepção, como o exemplo do centauro que se dá 

como irreal em um ‘mundo’ onde o centauro não é.” (1994:79) Posto que existe um mundo real, que 

não é obra da consciência, a imaginação pode engendrar um mundo outro, que se instaura no plano 

da irrealidade. Ao apreender os dados do real, a percepção o faz de modo radicalmente distinto 

daquele perpetrado pela consciência ao produzir imagens concernentes a uma irrealidade. Se a 

consciência perceptiva atua ou visa ao mundo concreto, a consciência imaginante tem como objeto o 

nada, o irreal, negativizando assim a facticidade afirmada pelas vias perceptivas.66 A natureza do 

                                                 
66 Em seu Livro A Imaginação Simbólica, V. Felício considera: “Assim, desde que a imagem é considerada 
não como contida na consciência, mas enquanto consciência imageante, esta, como toda consciência, visa um 
objeto. Mas, por outro lado, a colocação entre parêntesis e uma imagem qualquer, considerada no momento de 
sua produção, leva a reconhecer que esse objeto existe necessariamente, ele é reencontrado pela percepção. Isto 
é, a percepção, a imaginação, a reflexão, a memória etc. são consciências. Cada qual é uma maneira diferente 
de a consciência visar um certo correlato - como percebido, imaginado, refletido, lembrado, etc. Cada síntese 
da consciência com seu correlato produz um objeto: percepto, imagem, conceito, lembrança etc. Por sua vez, a 
imagem não está contida na consciência, porque a consciência não é uma substância ( alma), mas um ato -– um 
nada que visa a ser e que se preencha  ao visá-lo. Portanto, a imagem é duplamente nada para Sartre: rien, 
porque o objeto visado está ausente ou é irreal; néant, porque produzida pela intencionalidade imaginante. É 
relativamente à percepção que o objeto é posto como não percebido ou nada. Se o real é solidário da 
percepção, o irreal não é o nada absoluto, mas um Nada relativamente à percepção. O objeto da imagem é um 
irreal porque se opõe ao real da percepção, como o nada ao ser percebido, pois é um nada de percepção. O 
objeto da imagem enquanto não-percebido é posto como nada ou irreal. Embora a imagem tenha um objeto, é 
necessariamente irreal; a consciência imageante se define como um tipo de consciência irredutível à percepção, 
devendo ser criadora de seu objeto, em vez de reencontrá-lo, como o faz a percepção. Objeto e irreal se unem, 
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objeto solicita, portanto, heterogêneas formas de atuação da consciência. Há na percepção uma 

submissão da consciência à existência autônoma do objeto, o qual é reproduzido passivamente em 

sua condição de coisa, visto que a concretude de sua existência ocorre à sua revelia. Outra a relação 

entre consciência e objeto configurado na imaginação. Aqui a atividade da consciência instaura de 

forma criativa e livre a existência do objeto cujo aparecimento está atrelado às escolhas desta mesma 

consciência que o engendra. Entrevemos aqui que a distinção entre consciência ativa e consciência 

passiva tal como frisadas por Husserl e perfilhada por Sartre. Consciência perceptiva e consciência 

imaginante consistem em duas formas inteiramente distintas de consciência. Na primeira a existência 

real impõe o objeto tal como se dá em sua existência. Na segunda, a existência do objeto é forjada 

pela consciência, é um ato de criação. Neste caso o objeto não surpreende a consciência tal como a 

consciência pode surpreender-se em relação ao mundo real. Surpreendimento que não se verificaria 

em relação às imagens que ela mesma constitui. Em Sartre, a imaginação desvencilha-se, mais 

radicalmente do que em Husserl, da condição de subsidiária da percepção.  

É pertinente assinalarmos que a leitura sartriana atribui a Husserl uma radical 

transformação no modo pelo qual a imaginação é tratada pela tradição. Não obstante, no registro do 

autor, Husserl teria permanecido atrelado a um certo idealismo, ao impossibilitar a distinção entre 

imagens criadoras e imagens perceptivas, considerando que a imaginação permaneceria dependente 

das sensações, ainda que operasse uma forma outra de consciência, dotada de uma intenção 

diferenciada. Em outros termos, persiste na filosofia de Husserl o primado da percepção em relação 

à imaginação. A natureza da intenção vem delinear uma possível diferença entre as formas de 

consciência - o que não deve ser minimizado, se tomamos como parâmetro o lugar tradicional da 

imaginação na filosofia -, mas a natureza da imagem permanece a mesma, seja na percepção ou na 

imaginação. Na crítica tecida por Sartre, a imagem criada, em última instância, equaliza–se em 

Husserl com a imagem perceptiva, uma vez que ambas têm o mesmo estatuto noemático, são ambas 

matérias de pensamentos selecionados pela subjetividade. Daí decorre que tanto no perceber como 

no imaginar a consciência desenha o objeto de modo similar. O ato de apropriação do objeto 

perpetrado pela consciência coincide, seja quando a atividade consciente imagina ou percebe. A 

conseqüência inelutável desta sinonímia é a impossibilidade de afirmarmos categoricamente a 

concreção do real independente da consciência subjetiva, ou, dito de outra forma, de nos evadirmos 

                                                                                                                                                     
pois é à condição de que seu objeto seja irreal, isto é, não percebido, que a consciência imageante aparece 
como o tipo particular de uma consciência ‘ativa’ e ‘espontânea’ .” (Felício; 1994:80)  
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de uma perspectiva idealista. Diante deste impasse, a idéia de uma consciência que só existe quando 

se lança para fora de si mesma perde sua força. Comenta P. Perdigão: “Até mesmo a 

intencionalidade de Husserl perde sentido, porque conforme sua teoria, a consciência acha-se frente 

ao noema, ao mero reflexo de si mesma. O objeto percebido converte-se na própria percepção do 

objeto e a intencionalidade, longe de ser um ultrapassamento para o mundo exterior, é um 

ultrapassamento para o mundo interior, um partir em direção a si mesma. Tanto a imagem quanto a 

percepção irão refletir apenas aquilo que já possuo de antemão na minha mente. Recaímos no puro 

idealismo.” (Perdigão, 1978:67)  

Denunciando os limites da análise de Husserl e verticalizando a ruptura insinuada por seu 

pensamento, Sartre considera que imaginação e percepção diferem radicalmente, visto que o objeto 

percebido e o objeto imaginado engendram formas díspares de existência. A existência objetiva e 

autônoma do mundo estaria assim na base de uma inequívoca separação entre imaginação e 

percepção, ainda que isso só possa ser captado pela consciência subjetiva. Na teoria sartriana sobre a 

imaginação, constatamos a proeminência da imaginação em relação à percepção, em virtude de sua 

livre atuação. Nas palavras de V. Felício: “A imagem é posta como uma estrutura intencional, um 

ato da consciência cuja intencionalidade pode visar tanto a um objeto imaginário quanto a um objeto 

real. Imaginação não é constituída por um real ‘misterioso’ com o qual ela se relacionaria 

passivamente. Ao contrário, ela aparece ativa, criadora, mesmo, de seu objeto.” (Felício; 1994:78) 

Não há vínculo externamente imposto à imagem por uma realidade extrínseca que cerceie sua 

capacidade de criação. Sustenta M. Saraiva: “(Sartre) Quer pôr em realce a imaginação e mostrar a 

sua excelência em relação à percepção: tudo o que é imaginário surge sobre um fundo de mundo, 

mas o imaginário representa a cada instante o sentido implícito do real. A consciência que imagina é 

livre e no seu ato exerce e manifesta a liberdade.” (Saraiva, 1984:269) 

Cumpre enfatizar, contudo, que Sartre, embora não aceite o primado da percepção e 

estabeleça diferenças radicais entre perceber e imaginar, não refuta completamente um certo liame 

entre imaginação e percepção, a primeira como todos os atos da consciência dependeria da 

percepção. Indubitavemente, sua filosofia representa, de certa forma, uma exceção na tradição, uma 

vez que assume uma perspectiva fenomenológica na qual a imaginação se presentifica como uma 

consciência imaginante que ocorre sempre em relação a um objeto. Nesse registro, a imaginação 

configura-se como a possibilidade de que o objeto surja na consciência, cuja intencionalidade supõe 

que a imagem seja sempre consciência de alguma coisa. Ela não é constitutiva da psique, mas uma 
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criação da consciência que não se dá em continuidade com a percepção ou com a memória. Logo, a 

imaginação em Sartre adquire um caráter autônomo. Entretanto, ao afirmar que a imagem é uma 

consciência tanto quanto a percepção, a memória ou o pensamento e que todas elas possuem em 

comum o fato de visarem a um objeto, ainda que por caminhos distintos, o autor minimiza sua tese 

da imaginação criadora. Mais claramente, a diferença entre imaginação e percepção, em Sartre, 

decorre de sua intencionalidade. Em cada uma delas a consciência se coloca diferencialmente em 

relação ao objeto; daí que imaginar corresponda a formar imagens concernentes a um objeto. O ato 

pelo qual a consciência gera a imagem é autônomo, mas a imagem está atrelada a um objeto, seja ele 

real ou não. Ela não inaugura objetos inéditos. Ao contrário, reincorpora elementos da percepção e 

da memória para constituí-lo. Não há assim, na filosofia sartriana, uma teoria da imaginação que 

leve a autonomia das imagens às últimas consequências, de modo que esta se revele independente 

seja quanto à sua forma, seja quanto à sua condição criadora de novos universos, ou novos objetos, 

visceralmente estranhos à percepção: “Sartre se inscreve falsamente contra uma tradição filosófica e 

psicológica que toma a imaginação como uma atividade psíquica auxiliar, derivada da percepção e 

depreciada em relação à razão.” (Felício; 1994:78) A despeito dessas limitações, sua argumentação 

defende que o mundo engendrado pela consciência imaginante, em sua matéria mesma, não coincide 

com o mundo percepcionado. Antes evade-se dele, inaugurando um novo mundo que se delineia no 

plano da irrealidade, da negatividade, e cujo exemplo mais cabal estaria em toda e qualquer obra de 

arte.  

Uma cesura visceral com a tradição que destina a imaginação ao papel de “privação do 

ser e do saber”, ou ainda, como coisificação, remanescência do sensível, talvez só possa ser 

vislumbrada a partir de uma concepção da atividade imaginária como energia criadora que antecede 

qualquer lógica ou racionalidade67. A imaginação figuraria, assim, como princípio fundador dos 

                                                 
67 - Na filosofia, há certamente um lugar no qual encontramos uma radical ruptura entre imaginação e 
percepção, de modo que a primeira não apenas se desvencilhe totalmente da segunda, mas a suplante 
infinitamente. Este lugar não é outro que não a obra de Gaston Bachelard. Nela a imaginação não mais é 
problematizada como representação subjetiva e mental, acessório no processo de conhecimento, mas como 
puro movimento de criação que ultrapassa a realidade. A imaginação se presentifica como poder constitutivo 
do homem pelo qual ele assume sua mundanidade e sua condição de sujeito de seus atos e como atividade 
geradora de possíveis e de novidades radicais. Em Bachelard, a imaginação perfaz o fundamento da existência. 
Seu poder criador, em sua radicalidade, permeia toda a obra humana e mesmo as ousadias da razão serão 
provenientes desta fonte inesgotável que habita o fundo do psiquismo. Assim, a imagem precede qualquer 
racionalização, visto que o universo dos devaneios é anterior ao pensamento ou à contemplação: "Sonha-se 
antes de contemplar. Antes de ser um espetáculo consciente, toda paisagem é uma experiência onírica. Só 
olhamos com uma paixão estética as paisagem que vimos antes em sonho.” (1989:5) Justamente por sua 
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desejos e da ordem do humano em sua completude. Em tal perspectivação, a capacidade de imaginar 

antes de assumir a condição deficitária, do “a menos” que nega a determinidade do ser, do 

infrapensável, como dirá C. Castoriadis, é prestigiada como instância fundadora de toda e qualquer 

atividade da alma, algo que precede o discernimento acerca do verdadeiro e do falso, do real e do 

ilusório, além de toda determinação.68 

Trajeto que nos impulsionaria para searas outras que não os propósitos que aqui nos 

norteiam.69 Trata-se, agora, de investigarmos como o equacionamento da imaginação e de suas 

realizações se enunciará no autor que elegemos. Não obstante, é preciso assinalar que em Bergson 

vislumbraremos, sim, uma dissonância em relação à tradição, conquanto tenhamos que tecer 

pacientemente o caminho que nos desvendará tal ruptura. Veremos, inicialmente com uma incursão 
                                                                                                                                                     

primitividade em relação ao pensamento, as imagens não podem ser concebidas como reprodução do real ou 
como continuidade em relação à percepção. Escreve o autor: “Perceber e imaginar são tão antitéticos quanto 
presença e ausência.” (1990:3) Diferenciando uma imaginação que visa unicamente a reproduzir (imaginação 
formal) e a imaginação como poder infinito de criação (imaginação material e dinâmica) Bachelard escreve: 
“Para nós a imagem percebida e a imagem criada são duas instâncias psíquicas muito diferentes e seria preciso 
uma palavra especial para designar a imagem imaginada. Tudo aquilo que é dito nos manuais sobre a 
imaginação reprodutora deve ser creditado à percepção e à memória. A imaginação criadora tem funções 
totalmente diferentes da imaginação reprodutora.” (1991:2)  Este autor será ainda nosso interlocutor, no 
decorrer dessa investigação. 
68 - Seria, destarte, no caos originário - seja ele concebido como o inconsciente, ou o abismo sem fundo, como 
o designa C. Castoriadis - no qual estariam inseridas as forças imaginantes, que residiriam as condições 
primeiras de toda e qualquer realização humana, pretenda ela legitimar-se sob o estatuto da mais pura razão, 
seja ela reconhecidamente produto da dimensão poética, irracional e devaneante imanente à condição humana: 
“O homem não é um animal racional, como diz o velho lugar-comum. Ele também não é um animal doente. O 
homem é um animal louco ( que começa sendo louco) e que, também por isso, torna-se ou pode tornar-se 
racional. O esperma da razão está também contido na loucura integral do autismo primário. Uma dimensão 
essencial da religião, é óbvio, mas também uma dimensão essencial da filosofia e da ciência derivam daí.” 
(Castoriadis; 1986: 228) 
69 - Seriam os fascinantes (des) caminhos da psicanálise e da radical novidade instaurada por Freud com sua 
conceituação do inconsciente que se nos descortinariam. Novidade e radicalidade muitas vezes olvidada, como 
alerta Castoriadis: “O inconsciente, escrevia Freud, ignora o tempo e ignora a contradição. De certo modo, não 
soubemos bem como utilizar esse pensamento vertiginoso, ampliado e tornado ainda mais insistente ao longo 
da obra de Freud - isso quando não o fizemos dizer o contrário daquilo que diz, transformando o psiquismo 
numa maquinaria real ou reduzindo-o a uma estrutura lógica. O inconsciente constitui um ‘lugar’ onde o tempo 
(identitário) - como determinado por e determinando uma sucessão ordenada - não existe, onde os 
contraditórios não se excluem mutuamente, mais precisamente, onde não se pode cogitar os contraditórios, e 
que não é verdadeiramente um lugar, já que o lugar implica a ordem e a distinção. Do material essencial do 
inconsciente, a representação, nada podemos dizer se nos mantemos dentro de nossa lógica usual. Já estamos 
violentando a coisa quando, a propósito do inconsciente (e mesmo do consciente) falamos de representação 
separando-a do afeto e da intenção inconscientes, o que é impossível de direito e de fato. O inconsciente só 
existe com o fluxo indissociavelmente representativo/afetivo/intencional. Mas suponhamos que a separação 
seja efetuável e efetuada e atenhamo-nos à representação como tal. Como não ver que ela escapa aos esquemas 
lógicos mais elementares, que ela foge por todos os lados, que não poderíamos submetê-la a nenhuma das 
exigências da determinidade?” (Castoriadis; 1986:317) 
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na teoria do conhecimento, que a obra de Bergson instaura uma dicotomia no que diz respeito seja à 

imaginação, seja à natureza da produção das imagem, e que apenas na segunda parte de sua 

produção se delineia  uma ruptura mais contundente com  a tradição, destinando às imagens um 

papel criador. É preciso ressalvar,  contudo, que esta radicalização já se prenunciava nas entrelinhas 

de seus trabalhos anteriores. 

A inserção neste percurso nos lançará, num primeiro momento, numa reflexão acerca do 

papel da imagem na constituição da consciência e na apreensão das dimensões mais profundas da 

subjetividade. Ulteriormente, nos levará à problemática da tensão e da proximidade entre a 

expressão filosófica e a expressão literária quando a imagem se torna mais contundente do que o 

conceito, no que concerne à tradução do pensar filosófico.  
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II. Imagens Atuais e Imagens Virtuais 

1 – Imagens em movimento: da presença pura à subjetividade material 

 Ao debruçar-se e refletir sobre a interioridade humana como percurso revelador da 

duração, Bergson desnuda no coração do homem, dirá Merleau-Ponty, um “sentido pré-socrático e 

pré-humano do mundo.” (1986:45) Há no homem algo que antecede a conformidade humana às 

demandas da ação e aos imperativos que sua condição mundana lhe impõe, algo que precede a 

consciência reflexa, a qual consistiria na própria definição do humano na filosofia socrática. Este 

lugar - um lugar fora do espaço, uma vez que nada tem a ver com as categorias da espacialidade, 

mas antes com dimensões temporais submersas e heterogêneas que se interpenetram e se fundem - 

deslinda a natureza profunda do eu. Nele se encontra a sua multiplicidade qualitativa, que revela um 

total descompasso com a redutibilidade a que a inteligência condena a subjetividade, uma vez que a 

lógica intelectual, os moldes pelos quais se orienta o pensamento racional, são incompatíveis com a 

natureza do Eu profundo: o movimento, a mutação, o processo incessante de criação.  

Considerando que  o homem assim se fez quando se desvinculou da totalidade e emergiu 

em sua incompletude e absurdidade, um deslocamento em relação à lógica da razão e ao recurso da 

linguagem talvez nos reconduza a essa dimensão pré-humana e pré-socrática à qual alude Merleau-

Ponty. Ao transcender as exigências da funcionalidade que a sobrevivência e a inteligência impõem, 

de modo a vivenciar os antecedentes da consciência, o homem talvez venha a suplantar a 

perplexidade diante de sua condição, vislumbrando um significado que o emancipe da angústia da 

perda inaugural e da ausência de sentido, logrando, conseqüentemente,  intuição e o reencontro da 

fonte originária, da qual há muito se evadiu. Teríamos, então, uma transcendência que, ao operar a 

superação dos limites da inteligência, propicia o alcance de  algo que na verdade a antecede. A 

reflexão sobre o reencontro do Eu profundo e a coincidência com esta região multifacetada, habitada 

por forças afetivas virulentas e indômitas, que constituem a natureza mesma do espírito e a realidade 

obscura do Eu - os dados imediatos da consciência -, nos conduz à discussão tecida por Bergson 

acerca das imagens. Nosso propósito assim se delineia: inquirir se, de algum modo, as imagens 

advindas de um universo mnemônico absolutamente virtual, com sua primitividade em relação à 

consciência reflexa, nos permitiriam a contemporização conosco mesmos e a ultrapassagem da 

representação fantasmática do eu. Mais explicitamente, desejamos interrogar se, através das 
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imagens, lograríamos, para retomar as palavras de Bergson, o extravasar da tradução pragmática de 

nossa interioridade. 

A reflexão bergsoniana acerca das imagens vem à luz logo depois do Ensaio, em Matéria 

e Memória, cuja finalidade precípua consiste, no entanto, em perscrutar as relações entre o corpo e o 

espírito, bem como atestar a independência deste último - questão fundamentante na história da 

filosofia, mas que de acordo com Bergson nunca fora devidamente estudada70. Entre essas duas 

obras os pontos em comum são inúmeros. No primeiro livro, a preocupação prevalente do autor 

consiste em elucidar a multiplicidade qualitativa e o amálgama das dimensões temporais do eu, seu 

estado de fusão e criação de diferenças, que se institui no ato livre, isento de determinações 

quaisquer. No segundo, a memória será postulada como ponto de intersecção entre o espírito e a 

matéria. Os elementos mnemônicos instauram-se, assim, como a instância em que o espírito 

experiencia sua própria interioridade ao presentificar-se enquanto indeterminação, autonomia e 

espontaneidade, distinta da consciência que - graças à atividade mnemônica - exerce sua capacidade 

de discernimento no campo empírico das imagens. Nesse sentido, é lícito asseverar que o intento 

perseguido no Ensaio, qual seja, a instauração da autonomia do espírito - ou do Eu - se consuma 

plenamente em Matéria e Memória. Malgrado esta convergência de horizontes, há que se destacar 

que, nessa obra, Bergson avulta a problemática que persegue. Ou seja, enquanto no primeiro a 

apreensão da duração interna tem como premissa a necessária separação entre interioridade e 

exterioridade e limita a investigação à dimensão da experiência interna e humana, na obra 

subseqüente, esta experiência se amplia e visa a apreender também a duração - ou a liberdade - no 

interior do ser que ultrapassa a subjetividade em direção à exterioridade. Assim, aparentemente 

                                                 
70 Segundo o autor, as hipóteses epifenomenista e paralelista monopolizam as posições na história da 
filosofia e levam a conclusões equivalentes. Como já discutido anteriormente a psicofisiologia acredita 
poder deduzir do movimento de átomos e moléculas o movimento cerebral. Para Bergson, há apenas 
solidariedade e a vida mental não pode ser considerada uma criação do cérebro, uma vez que o extravasa 
infinitamente: “Caberia no entanto perguntar se os fatos, examinados sem idéias preconcebidas, sugerem 
realmente uma hipótese desse tipo. Que haja solidariedade entre o estado de consciência e o cérebro é 
incontestável. Mas há solidariedade também entre a roupa e o prego onde ela está pendurada, pois, se 
retiramos o prego, a roupa cai. Diremos por isso que a forma do prego indica a forma da roupa ou nos 
permite de algum modo pressenti-la? Assim, de que o fato psicológico esteja pendurado em um estado 
cerebral, não se pode concluir paralelismo das séries psicológica e fisiológica. Quando a filosofia pretende 
apoiar essa tese paralelista sobre os dados da ciência, ela pratica um verdadeiro círculo vicioso; pois, se a 
ciência interpreta a solidariedade, que é um fato, no sentido do paralelismo, que é uma hipótese (e uma 
hipótese muito pouco inteligível), isto é feito, consciente ou inconscientemente, por razões de ordem 
filosófica; porque a ciência se habituou, graças a uma certa filosofia, a crer que não há hipótese mais 
plausível, mais conforme aos interesses da ciência positiva.” (Bergson; 1990:4) 
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destoando do itinerário traçado em seu trabalho inicial,  Bergson pretende agora  minimizar a 

interioridade, no intuito de desvendar na exterioridade, no universo pré-subjetivo no qual ela se 

percebe e se confunde com a própria matéria, a sua origem. A ampliação da proposta de investigação 

bergsoniana  permite-nos  então vislumbrar a duração como fonte comum que engendra a 

exterioridade e a interioridade, ou melhor, o ser ou o real interior ao homem e o ser que o transcende. 

Diante  disso, noções presentes no Ensaio assumirão novas conotações na obra a ele posterior.  

Não obstante, cumpre notar que para os objetivos aqui almejados, importa investigar 

nesta obra monumental que é Matéria e Memória- a mais genial que Bergson escreveu, assinala 

Jankélévicth - a teoria aí erigida acerca das imagens. Trata-se de interrogar se, enquanto universo 

pré-reflexivo, elas podem nos indicar a possibilidade do retorno do Eu à sua própria interioridade e à 

coincidência consigo mesmo e, finalmente se, ao tematizá-las, a filosofia bergsoniana instaura uma 

cesura com o modo pelo qual a imagem é pensada na tradição. Feitas essas ponderações, retomemos 

nossa incursão no pensamento bergsoniano.  

Contemporizando com a análise tecida por Bergson no Ensaio, o pressuposto e a garantia 

da eficácia do agir no mundo reside numa forma imanente à consciência humana. Faculdade que nos 

propicia também a criação de uma temporalidade fictícia, a qual, por um lado, nos torna aptos para a 

vida mundana, mas, por outro, nos evade de uma interioridade arredia às formas espaciais. Em 

Matéria e Memória, Bergson nos remete novamente a essa temática, enfatizando uma concepção 

instrumental do corpo, cuja atividade não transborda em nenhum momento a funcionalidade. Em 

outras palavras, engendrar ou suscitar a vida do espírito não será tarefa pertinente ao corpo. O 

filósofo é incisivo: “A idéia que retiramos dos fatos e confirmamos pelo raciocínio é de que o nosso 

corpo é um instrumento de ação, e somente de ação. Em nenhum grau, em nenhum sentido, sobre 

nenhum aspecto ele serve para preparar, e muito menos explicar uma representação.” (Bergson; 

1990:185) ou, ainda, em O Pensamento e o Movente, ao tecer uma retrospectiva do percurso de seu 

pensamento: “O papel do corpo era o de dar eficácia à vida do espírito, de sublinhar suas 

articulações motoras, como faz o chefe de orquestra para partição musical; o cérebro não tinha a 

função de pensar, mas de impedir o pensamento de se perder no sonho, era um órgão de atenção à 

vida.” (Bergson; 1959:1315) Entrevemos, assim, que uma preocupação central no Ensaio vai 

florescer também em Matéria e Memória, qual seja, advogar a impossibilidade de que o advento do 

pensar ou dos “fatos psíquicos” provenham da matéria ou dos movimentos cerebrais. Para 

fundamentar essa tese que será freqüentemente reiterada em sua obra, Bergson elege como objeto 
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privilegiado de reflexão a relação natural da consciência com as coisas, a qual desembocará na 

problemática do universo em imagens e da realidade apreendida pela percepção. 

Nesse registro, enfocar e refutar as clássicas concepções idealistas e realistas, no que 

concerne a essa relação, será o ponto de partida bergsoniano para nos conduzir à tematização das 

imagens. Eleita a estratégia, o autor dá procedimento ao seu constructo teórico. Argumenta, 

inicialmente, que as duas clássicas escolas filosóficas, tanto o idealismo como o realismo, travam 

seu embate ao redor da imagem percebida e ambas falseiam o real. Ou seja, engendram uma 

perversão na medida em que se equivocam em seus postulados acerca das relações que a consciência 

estabelece seja com a realidade, seja com ela mesma. Sob esse prisma, a tese segundo a qual a 

matéria se reduz à representação que dela construímos ou que as imagens são projeções inextensas 

da mente, de modo que a percepção se circunscreva a uma atividade interna, é tão falsa quanto 

postular que à matéria compete suscitar nossas representações71, as quais, perante a autonomia da 

matéria, não podem apreender o mundo em si mesmo. O confronto entre o materialismo e o 

idealismo não oferece, sustenta Bergson, um horizonte plausível, visto que para o primeiro trata-se 

de “reconstituir a ordem da consciência com puros movimentos materiais” e o segundo  se propõe  

                                                 
71 Cumpre notar que, entre os filósofos empiristas, será a Berkeley que Bergson dedicará uma análise mais 
acurada, tornando-o, inclusive, objeto de seus cursos de história da filosofia no Collège de France. A 
simpatia não vai impedir que Berkeley se torne também alvo das críticas bergsonianas, particularmente no 
que concerne à sua teoria da matéria e da percepção. Em Matéria e Memória, por exemplo, ao aludir ao 
triunfo do filósofo inglês sobre o mecanicismo, quando estabelece a equivalência de realidades entre as 
qualidades secundárias da matéria e as qualidades primárias, Bergson observa: “Seu erro foi acreditar que 
era preciso para isso transportar  a matéria para o interior do espírito e fazer dele outra idéia.” (1990:2). 
Destarte, se a matéria enquanto extensão geométrica figura como absoluta abstração, como enfatiza o 
registro cartesiano, Bergson pondera que confundi-la com nosso espírito para reaproximá-la do mundo 
humano consiste também numa atitude extremista. Desta visão decorre a incapacidade de apreender a 
ordem matemática, a qual só pode ser concebida como obra do acaso: “(...) Berkeley viu-se incapaz de 
explicar o sucesso da física e obrigado, enquanto Descartes havia feito das relações matemáticas entre os 
fenômenos sua própria essência, a considerar a ordem matemática do universo como puro 
acidente.”(Bergson; 1990:2) Por outro lado, importa assinalar que Berkeley converge para a concepção 
bergsoniana da filosofia; para ambos o pensamento filosófico seria menos produto da construção de 
sistemas do que da apreensão da intuição, seu princípio originário. Daí decorre que, em ambos os registros, 
a história da filosofia resulte antes da emergência de inauditas visões do que da composição de elementos: 
“(...) a filosofia de Berkeley evidencia a convergência e a harmonização de influências diversas numa 
unidade sem afecção da intuição originária, a partir do que Bergson pretende ver reforçada a sua 
perspectiva sobre a história da filosofia que privilegia a apreensão da intuição à construção das sínteses. 
(...)” ( Neves, 1994:39) No texto A Intuição Filosófica, encontraremos a análise mais apurada que Bergson 
realizou sobre o pensamento de Berkeley. 
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“reconstituir a ordem do universo com puras imagens na consciência” ( Deleuze, 1985:77).72 O 

ponto que une as duas vertentes reside no fato de que tanto numa quanto na outra as duas 

polaridades, mundo e representação, estão ligadas numa relação intelectual. Idealismo e 

materialismo perseguem, ainda que partindo de distintos pressupostos, a mesma interrogação: as 

idéias correspondem ou não às coisas? Do intuito de superar esta dualidade entre a coisa e a 

consciência provém a dupla negação bergsoniana, bem como a asserção crucial: a matéria é um 

conjunto de imagens. A existência das imagens situar-se-á entre a coisa e a representação. A ótica aí 

adotada será, aparentemente, a do senso comum. Escreve Bergson: “E por ‘imagem’ entendemos 

uma certa existência que é mais que aquilo que o idealista chama uma representação, porém menos 

que aquilo que o realista chama uma coisa - uma existência situada a meio caminho entre a ‘coisa’ e 

a ‘representação’ ” (1990:1)  

Poderíamos conjeturar que, no intento de desviar-se da tradicional antítese filosófica, 

Bergson toma o que se convencionou designar realismo ingênuo como método, ou seja, transforma 

em parâmetro teórico a impressão primeira que o homem comum tem acerca da realidade, 

suspendendo momentaneamente o espanto originário da inquietação filosófica. Nesse registro, o real 

não está circunscrito ao âmbito do pensamento, tampouco sua existência independe da consciência; 

os objetos reais existem neles mesmos, mas ao mesmo tempo a imagem que deles temos coincide 

com sua realidade. De certo modo, é a uma metafísica ingênua da imagem, parafraseando Sartre, que 

Bergson recorre. A independência do mundo não impede que nós o apreendamos tal como 

verdadeiramente é. Postura típica de quem é alheio ao espanto originário do pensar, aos debates 

filosóficos, e crê espontaneamente na coincidência entre o mundo e a percepção que dele temos: “No 

fundo, voltávamos simplesmente à idéia do senso comum (...) para o senso comum, o objeto existe 

em si mesmo e, por outro lado, o objeto é, nele mesmo, pitoresco como o percebemos: é uma 

imagem, mas uma imagem que existe em si.”(Bergson; 1974:149) Destarte, o filósofo propõe que a 

visão comum seja tomada como objeto de reflexão filosófica, a qual, esquivando-se dos pressupostos 

                                                 
72 - Argumenta Deleuze que a crise da psicologia coincide justamente com o momento em que as posições 
tradicionais, segundo as quais as imagens estão na consciência e o movimento no espaço se tornam 
insustentáveis. Esta crise reverbera pela filosofia, propiciando o equacionamento da dualidade tradicional, 
mas encontra também respaldo em fatores exteriores à filosofia, fatores sociais e científicos que 
paulatinamente introduziam o movimento na vida consciente e a imagem no mundo material. A reação na 
filosofia se faz sentir de imediato: “E, na mesma época, dois autores muito diferentes iriam empreender 
essa tarefa, Bergson e Husserl. Cada um lançava seu grito de guerra: toda consciência é consciência de 
alguma coisa (Husserl), ou, mais ainda, toda consciência é alguma coisa ( Bergson) .”( 1985:76) ( grifo do 
autor)  
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já estabelecidos pela tradição, vislumbra que o mundo é um conjunto de imagens que existem em si, 

em estado de neutralidade, de modo que se defronta com um campo a ser ainda investigado, 

autonomamente articulado, independente da filiação teórica do observador. Procedimento que nos 

conduzirá a um confronto com o mundo, numa instância antecedente às interpretações já 

estabelecidas, pelo idealismo ou pelo realismo73. Trata-se efetivamente da recusa da tradição, mas, a 

despeito do que aparenta, essa recusa não nos leva ao puro e simples endosso da atitude natural; 

inversamente, o que o texto bergsoniano evoca aqui é o alargamento e o genuíno sentimento do 

espanto e da admiração como instituintes do pensar filosófico. Bergson abdica, assim, de olhar o 

mundo envolto em leituras já canonizadas e busca efetivamente, como observa Bento Prado Jr.74, o 

olhar da primeira vez, do qual decorre uma superação da divisão do mundo numa instância subjetiva 

e noutra objetiva. Provém daí a asserção bergsoniana: uma vez que é em imagem que as coisas em 

sua heterogeneidade se apresentam à consciência, o mundo mesmo é imagem, assim como o sujeito 

que o apreende. Necessário precisar: a questão da gênese do real é aí negligenciada, seu 

equacionamento é improcedente, porquanto a consciência é imagem entre imagens e não se encontra 

na posição de observar ou equacionar aquelas que lhe são por natureza semelhantes. Ao postular 

tanto a exterioridade como a interioridade como imagem, Bergson se desvencilha da necessidade de 

interrogar se as imagens ou os objetos suscitam o pensamento, ou se este constrói a partir de si 
                                                 

73 Em o Pensamento e o Movente, Bergson observa: “Como uma doutrina que se punha assim no ponto de 
vista do senso comum pode parecer tão estranha? Explica-se isso facilmente quando seguimos o 
desenvolvimento da filosofia moderna e quando vemos como ela se orientou desde o início para o 
idealismo, cedendo a um impulso que era o mesmo da ciência nascida de pouco. O realismo se colocou da 
mesma maneira; ele se definiu por oposição ao idealismo utilizando os mesmo termos que este; de modo 
que se criaram entre os filósofos certos hábitos de espírito em virtude dos quais o ‘objetivo’ e o ‘subjetivo’ 
eram divididos quase da mesma maneira para todos, qualquer que fosse a relação estabelecida entre os dois 
termos e a escola filosófica a que esse estivesse ligado. Renunciar a estes hábitos era algo extremamente 
difícil; apercebemo-nos disto pelo esforço quase doloroso, sempre recomeçado, que nós próprios tivemos 
de fazer para retornar a um ponto de vista semelhante ao do senso comum.” (Bergson, 1974: 150)  
74 “Tanto o filósofo como o cientista são vítimas da confusão entre o que deve ser explicado e a explicação 
que os envolve como uma vegetação parasitária. Não é que haja uma adequação exaustiva do 
conhecimento que não deixa nenhum hiato entre e explicação e o explicado: é a inércia do hábito que, sob 
forma de associação, torna a consciência cega para a distância entre o que é dado e a sua interpretação 
tornando indissolúveis os laços com que a tradição os atou. (...) é que os fatos não se dão de maneira pura, 
mas já envoltos por um sistema interpretativo, já lidos no sentido da metafísica tradicional, que, idealista 
ou realista, é sempre a mesma em seus fundamentos. É preciso olhar esses fatos como se fosse pela 
primeira vez, fazendo com que eles se organizem espontânea e autonomamente em séries, cuja conexão 
venha deles mesmos e não de nossas preferências teóricas. Para evitar uma ingenuidade em seu uso dos 
dados da ciência, o filósofo deve multiplicar sua ingenuidade, tornando-a intencional e sistemática. Esta 
ingenuidade de segundo grau é o único recurso contra a metafísica ingênua (no sentido de implícita e 
inconsciente) que se esconde nas hipóteses que nem ele, o filósofo, nem o cientista sabem distinguir dos 
próprios fatos.” (Prado, Jr.; 1989:136) 
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mesmo a representação daqueles; negligencia assim, abertamente, a tradição em seu teor idealista ou 

materialista. 

Há apenas a totalidade, nela tudo é matéria, tudo é imagem, imagens que apresentam 

relações recíprocas e organização. Mais explicitamente: por um lado, há um processo de ação e 

reação das imagens entre si em todas as suas partes, segundo leis constantes; por outro, as imagens 

se organizam em torno de uma delas que se distingue das demais. A ação e a reação que as imagens 

estabelecem entre si mobilizam todas as suas faces e partes elementares. Enfatiza Bergson: “A 

verdade é que os movimentos são muito claros como imagens, e que não cabe procurar no 

movimento outra coisa além do que se vê.” (Bergson; apud Deleuze, 1985:79). Assim, o primeiro 

capítulo de Matéria e Memória nos deslinda um mundo no qual imagem e movimento coincidem. 

Reside aí, sublinha Gilles Deleuze, uma das maiores descobertas bergsonianas75. Mais do que 

relação entre imagens que agem e reagem entre si, há a prevalência absoluta do movimento, numa 

variação universal: “Chamamos imagem o conjunto daquilo que aparece. Não se pode nem mesmo 

dizer que uma imagem aja sobre uma outra ou seja  uma outra. Não há móvel que se distinga do 

movimento executado, nada do que é movido se distingue do movimento recebido. Todas as coisas, 

isto é, todas as imagens, se confundem com suas ações e reações: é a variação universal. Toda 

imagem não passa de um caminho sobre o qual passam em todos os sentidos as modificações que se 

propagam na imensidão do universo.” (Deleuze;1985:78) A leitura do primeiro capítulo de Matéria e 

Memória desvenda-nos, assim, uma profusão interminável de imagens, as quais existem em si, 

constituem a matéria consubstanciada no movimento; entre eles prevalece a identidade, uma vez que 

a imagem-movimento e a matéria que flui constituem duas diferentes designações para uma só 

realidade. Poetizando a partir do texto bergsoniano que por si só já é poético, Deleuze comenta: 

“Este é um mundo de variação universal, ondulação universal, marulho universal: não há eixos, nem 

centro, nem direita, nem esquerda nem alto, nem baixo.” (1985:79). Em suma, é a representação que 

aqui tarda; imperam soberanas as imagens em si. Com este quadro imagético, cuja descrição, ao 

mergulharmos na leitura do texto, nos sugere algo de onírico, o pensamento se inquieta: como 

evadir-se dessa letargia ainda que movente, como aludir a um mundo que antecede o sujeito? 

                                                 
75 Opondo-se à psicologia que pensa a imagem como fixidez inserta nos mecanismos cerebrais, Bergson 
introduziu a idéia de uma imagem que em si mesma é mobilidade e enquanto tal não poderia configurar 
um produto da matéria: “A descoberta bergsoniana de uma imagem-movimento, e, mais profundamente, 
de uma imagem-tempo, conserva ainda hoje tal riqueza que talvez dela não se tenham ainda extraído todas 
as conseqüências.” (Deleuze; 1985:7) 
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Inquietação manifesta também por esse leitor ilustre que é G. Deleuze: “Mas como falar de imagens 

em si, que não existem para ninguém e não se dirigem a ninguém? Como falar de um aparecer, se 

nem mesmo há olho?”( 1985:80) Na leitura deleuzeana, uma das razões desta ausência total do olhar 

é que, ao introduzirmos o sujeito e a consciência, o movimento é interceptado e novas condições têm 

que ser inseridas. Ao se referir a este universo substancialmente composto por imagens em 

movimento, essas condições ainda não se deram, e o propósito de Bergson é justamente o de 

configurar o universo como puro movimento, enfatizando a sua natureza e distinguindo-o de tudo o 

que não é mobilidade, antes que as condições para pensá-lo se configurem. Assim, neste mundo de 

imagens puramente imanentes impera a mais completa luminosidade, e o pensamento ou o olho que 

focalizará estas imagens está implícito nas próprias imagens que são movimento ou na matéria que é 

luz: “O conjunto dos movimentos, das ações e reações, é luz que se difunde, que se propaga, ‘sem 

resistência e sem perda’(...) Em outras palavras, o olho está nas coisas, nas próprias imagens 

luminosas. A fotografia, se fotografia existe, já está batida e reproduzida no interior das coisas e para 

todos os pontos do espaço.” (Deleuze; 1985:81) Bergson nos fornece, neste primeiro capítulo de 

Matéria e Memória, uma descrição do ser absolutamente espantosa, nota Merleau-Ponty, que não 

pode ser minimizada senão ao preço de deformar a novidade com que ele nos brinda: “De forma 

alguma ele diz que as coisas são imagens no sentido restritivo, do ‘físico’ ou das almas – diz ser tal a 

sua plenitude perante meu olhar que é como se minha visão se fizesse mais nelas do que em mim, 

como se serem vistas fosse apenas uma degradação de seu ser eminente, como se serem 

‘representadas’- aparecerem, diz Bergson, na ‘câmara escura’ do sujeito -, longe de ser a sua 

definição, resultasse de sua profusão natural. Nunca se estabeleceu antes esse circuito entre o ser e 

eu, que faz com que o ser seja ‘para mim’ espectador, mas que em compensação o espectador seja 

‘para o ser’.” (Merleau-Ponty; 1986:32) Neste campo transcendental das imagens, objetividade e 

subjetividade não se contrapõem, uma vez que o sujeito não está ainda plenamente configurado. Por 

isso, alinhando-se a Merleau Ponty, Bento Prado sustenta que o sistema de imagens coincide com 

um espetáculo sem espectador, o qual só pode emergir se o primeiro for dado como seu pressuposto 

fundamentante, no qual a imagem constitui a realidade precedente à “cisão entre coisa e 

representação.” (Prado Jr; 1989:146) 

Na multiplicidade de movimentos tecidos neste universo, uma imagem se revela 

privilegiada, ou seja, o corpo do sujeito pensante. Assumindo a introspecção como caminho para a 

investigação, Bergson enceta a análise do sujeito que se debruça sobre a própria experiência 
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perceptiva: “Tudo se passa como se, nesse conjunto de imagens que chamo universo, nada se 

pudesse produzir de realmente novo a não ser por intermédio de certas imagens particulares, cujo 

modelo me é fornecido por meu corpo.” (Bergson; 1990:10) Numa totalidade variegada de imagens 

em movimento, na qual se pulveriza a clivagem entre interioridade e exterioridade, entre consciência 

e mundo, o corpo se sobressai. Em concomitância com a percepção da totalidade de objetos que o 

circunda, o sujeito capta, ainda que de forma prolixa, a sua própria corporeidade. A totalidade em 

que os elementos materiais coexistem é perpassada por movimentos de ação e reação da imagem 

central sobre a sua realidade circundante. O universo de imagens que constitui a matéria é assim 

mobilizado por uma imagem privilegiada, cuja influência sobre as demais é indubitável; fator que 

dota esta imagem de centralidade, visto que o universo é reconfigurado na medida em que se 

transmudam os seus movimentos e o seu foco de interesse. Essa imagem apresenta assim um traço 

peculiar: a imprevisibilidade de seus movimentos ao reagir aos estímulos das outras imagens-

movimento. É uma imagem viva.  

Esta imagem viva destaca-se pelo hiato ou intervalo entre ação e reação, pela capacidade 

de análise no que tange ao movimento recebido e à escolha no que concerne ao movimento por ela 

desenhado; justamente por essa razão as imagens viventes configuram os centros de indeterminação 

num universo imagético destituído de centro. Escreve Deleuze: “(...) as reações executadas não se 

encadeiam mais imediatamente com a ação sofrida: em virtude do intervalo, são reações retardadas, 

que têm tempo de selecionar seus elementos, de organizá-los ou de integrá-los num movimento 

novo, impossível de ser concluído através do mero prolongamento da excitação recebida. Reações 

desse tipo que apresentarem algo de imprevisível ou novo serão denominadas ‘ação’ propriamente 

dita.” (Deleuze, 1985:83) Atentemos: a proeminência ou o diferencial da imagem-corpo sobre as 

outras imagens-movimento em geral advém não de sua condição de fonte de pensamento ou 

representação, mas unicamente de sua capacidade de análise acerca do movimento sofrido e de 

discernimento no que concerne à sua ação sobre os objetos que a circundam. Em virtude de sua 

natureza imagética e material - a mesma de que é feita o universo - nenhuma representação acerca do 

mundo em que se insere, ou de si mesmo emana desta imagem viva, sua existência não é pressuposto 

para o advento do universo de imagens: “E o cérebro não é nada mais que isso, intervalo, hiato entre 

uma ação e uma reação. O cérebro não é, evidentemente, um centro de imagens, de onde se poderia 

partir.” (Deleuze, 1985:84) . Circunscrito à condição de imagem, o cérebro não poderia produzir 
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algo cuja natureza lhe fosse adversa. Mais claramente: uma imagem que criasse representações 

acerca das imagens que a envolvem seria um paradoxo e estaria contraditando consigo mesma.  

Estabelecido o vínculo entre imagem-corpo e ação, Bergson enfatiza a coexistência de 

dois sistemas no campo de imagens. O primeiro, constituído puramente por imagens cuja 

variabilidade ocorre em função das imagens entre si, de modo que os movimentos incidam sobre 

todas as suas faces e partes, é o mundo objetivo; o outro, constituído por imagens capazes de 

mobilizar a consciência, a qual, em decorrência, atua de forma indeterminada sobre aquelas. Neste 

sistema as imagens são infinitamente mutantes e variam de acordo com os interesses da imagem-

centro, a qual recebe o movimento das outras imagens em uma de suas faces e reage com uma outra. 

É a realidade do sujeito. Eis aí delineadas, em meio à multiplicidade de imagens na qual as duas 

polaridades coexistem e se influenciam reciprocamente, as instâncias consciência-coisa, Eu-mundo, 

enfim, sujeito-objeto, sem que uma engendre a outra. Essa dualidade sistêmica, argumenta Bergson, 

compõe uma totalidade na qual as imagens são interiores ou exteriores em relação a outras. 

Interioridade e exterioridade não constituem limites claramente definidos, antes se resumem a 

relações entre imagens.  

A despeito da novidade filosófica imanente a este primeiro capítulo de Matéria e 

Memória, o reconhecimento destes dois sistemas não deixa de suscitar inquietações arquetípicas, 

gêneses de todos os enganos que perpassam a filosofia da representação e que perfazem justamente o 

caminho do qual Bergson pretende se esquivar: qual a natureza de relação erigida entre essas 

polaridades? Qual desses sistemas constitui efetivamente a gênese do outro? Equacionamento que 

norteia tanto o idealismo subjetivista como o materialismo realista e que lhes imiprimirá o estigma 

da esterilidade. Argumenta o filósofo: “Perguntar se universo existe apenas em nosso pensamento ou 

fora dele é, portanto, enunciar o problema em termos insolúveis supondo-se que sejam inteligíveis; é 

condenar a uma discussão estéril em que os termos pensamento, existência, universo serão 

necessariamente tomados, por uma parte e por outra, em sentidos completamente diferentes.” 

(Bergson; 1990:16) Em ambas as correntes filosóficas é em termos de imagem que a totalidade se 

apresenta e é apreendida; é em torno delas, portanto, enfatiza o autor, que o problema deve ser 

colocado, emancipando-nos assim desta falaciosa interrogação que instaura um embate sem fim e 

um sucedâneo de equívocos. É certo que as mesmas imagens pertencem simultaneamente a ambos 

os sistemas; a ciência onde cada imagem preserva seu valor absoluto e se relaciona unicamente 

consigo mesma e a consciência onde uma imagem central atribui valor às imagens de acordo com 
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suas contingências. Isto não é negligenciado por nenhuma doutrina filosófica. No entanto, ao 

especularem acerca da relação que os dois sistemas estabelecem entre si, essas correntes redundam 

na assunção de um postulado acerca da origem, estabelecendo um sistema central e o outro como 

subsidiário.  

Persistindo na tese da geração de um sistema pelo outro, ambos os registros - idealista e 

realista - se deparam com obstáculos insolúveis. O realismo não poderá explicar a submissão 

cognitiva de um sistema ao outro. Dito de outro modo, se o que há é uma totalidade de imagens ou 

apenas a matéria, na qual não se pode localizar o centro, não há por que deduzir uma associação 

deste todo a um outro sistema que transmudaria o valor absoluto das imagens de acordo com as 

variações por ele desenhadas. Inequivocamente, o cérebro aparece aí como capaz de reproduzir 

interiormente as outras imagens, uma vez aceita a idéia de que essa reprodução advenha dos 

movimentos e vibrações moleculares. Entretanto, não se produz uma explicação convincente da 

percepção, e a ordem objetiva, que não pode ser acessada, configura um verdadeiro mistério. O 

idealismo, por seu turno, elege a consciência como centro privilegiado ao redor do qual se dispõem 

imagens cuja existência é vulnerável às operações conscientemente  tecidas. Ocorre aí a supressão da 

ordem natural e a correspondência entre ciência e conhecimento é que se torna agora fruto de 

sortilégios incompreensíveis. Sob esse prisma, ambos os registros se deparam com os mesmos 

obstáculos e se revelam insolúveis: se o realismo menospreza a consciência, o idealismo menospreza 

a realidade objetiva. Se um deles não pode explicar porque uma sistema se torna objeto de 

conhecimento do outro; o outro não tem como resolver definitivamente a problemática da 

correspondência entre consciência e ciência. Daí a obrigatoriedade de postular logicamente uma 

racionalidade universal, uma imagem fundante e transcendente, ou ainda, na expressão bergsoniana, 

um deus ex machina, que tornasse plausível a emergência da percepção ou que legitimasse a 

equivalência entre pensamento e mundo. Não obstante, nenhuma das clássicas correntes, assevera 

Bergson, poderá pulverizar a questão, porque na verdade esses sistemas coexistem e não 

estabelecem qualquer dependência mútua; eles se bastam. A relação que se desenha entre eles não é 

a de gênese, mas de ação de um sobre o outro, corolário inequívoco da coexistência e da afetação 

recíproca. É esta relação que se trata de investigar. 

Ao enunciar a fragilidade a que estão expostas as duas vertentes fundamentantes da 

filosofia, o primeiro capítulo de Matéria e Memória - uma invenção prodigiosa, considera Deleuze - 

nos insere numa intrigante reflexão acerca da percepção, o que nos elucidará, posteriormente, acerca 
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do papel concernente às imagens no processo cognitivo. No viés da perspectiva adotada pelo autor, 

as duas correntes filosóficas acima mencionadas ancoram-se sobre um alicerce comum, qual seja, o 

engodo de imputar à percepção o estatuto de conhecimento puro, chancelando-a como interesse 

especulativo, uma operação desinteressada do espírito ou, ainda, exclusivamente como 

contemplação. Este equívoco fundante, que se desdobrará em muitos outros, origina-se na 

necessidade de diferenciar a percepção da ciência seja para postular a primeira como ilusão e fonte 

de erros, seja para priorizá-la como instância absoluta, delegando ao conhecimento científico a 

condição de expressão simbólica do real. Em ambos os registros, no entanto, à percepção é atribuída 

uma intencionalidade cognitiva, um caráter especulativo. Enquanto o idealismo faz do espírito o 

autor da criação, capaz de engendrar a ordem natural, o materialismo vê o corpo como criador e 

sustenta que provém dele a representação. Tais postulados serão incisivamente refutados por 

Bergson quando este argumenta que o sistema perceptivo associa-se à atuação do homem no mundo. 

A percepção, desde que considerada instrumento pragmático e não faculdade 

cognoscente, permeia a escala evolutiva desde os organismos mais rudimentares até os mais 

complexos. Na base desta escala, contudo, ela se restringe a um processo reflexo de ações e reações 

imediatas e mecânicas, as quais vão se diversificando de acordo com a complexidade apresentada 

pelos organismos. Longa distância separa os seres circunscritos à pura reação mecânica daqueles 

dotados de sistemas nervosos mais complexos, os quais permitem reações que nada têm de 

automáticas. Esse distanciamento sugestiona uma proposição absolutamente precária sob a ótica 

bergsoniana: uma impressão que não é devolvida mecanicamente ensejaria movimentos singulares 

capazes de suscitar conhecimento. Segundo Bergson, tal inferência redunda em ledo engano. O que 

efetivamente ocorre é uma complexização dos movimentos que, na presença de sistemas nervosos 

mais elaborados, diversificam as possibilidades de (re)ação, as quais, não previamente determinadas, 

são escolhidas por um sistema dotado de intenção pragmática na sua relação com as imagens. 

Delineia-se, assim, a peculiaridade do sistema nervoso e do esquema corporal que é, enfim, a de 

transmitir e repartir movimento; o cérebro faz parte de um sistema corporal que atua essencialmente 

no instante imediato marcado pela relação entre o corpo e o meio que o circunda. É instrumento de 

ação. Consiste, sobretudo, num órgão que pode analisar os estímulos recebidos, selecionar e escolher 

respostas. O filósofo é contundente: “Não compreendo, não compreenderei jamais que ele – o córtex 

cerebral - obtenha aí o miraculoso poder de transformar-se em representação das coisas (...). O 

cérebro não deve portanto ser outra coisa, em nossa opinião, que não uma espécie de central 
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telefônica: seu papel é efetuar a comunicação, ou fazê-la aguardar. Ele não acrescenta nada àquilo 

que recebe; (...) ele constitui efetivamente um centro onde a excitação periférica põe-se em contato 

com este ou aquele mecanismo motor, escolhido e não mais imposto.” (Bergson; 1990:20) De certo 

modo, radicaliza-se aqui a idéia veiculada no Ensaio. Assim como em sua obra anterior, o autor se 

empenhara em dissociar o fato psicológico dos movimentos mecânicos intrínsecos ao corpo, agora, 

em Matéria e Memória dissocia o ato de representar das substâncias cerebrais ou do sistema 

nervoso. Não apenas a vida psicológica do Eu profundo se emancipa dos mecanismos cerebrais, mas 

inclusive a capacidade cognitiva de modo geral, a qual, ainda que não possa se consumar sem o 

corpo, transborda-o, visto que a percepção não se prolonga em pensamento e que a exterioridade não 

pode produzir a interioridade. Daí que o cérebro será associado a um ato de pantomina, dirá 

Bergson, ou seja, a função que lhe compete é de imitar a vida do espírito, não de engendrá-la.  

Nessa senda, a repercussão do movimento da imagem-centro sobre as imagens outras, 

regido por uma lógica utilitária, nos conduzirá à definição bergsoniana de percepção, a qual resulta 

de estímulos oriundos da exterioridade, mas para os quais não possui respostas imediatas, as quais  

são engendradas no hiato entre a ação e a reação. Assim, a percepção consiste antes numa relação 

entre imagens que resulta numa ação, do que numa produção exclusiva da imagem-centro: “Chamo 

de matéria o conjunto de imagens e de percepção da matéria as mesmas imagens relacionadas à ação 

possível de uma certa imagem determinada, meu corpo.” (Bergson; 1990:13) Quando a ação é 

reflexa, o papel desta imagem central é o de condutor, ou seja, ao ser acionado pelas imagens que o 

circundam, o corpo e seus sistemas motores logram o trânsito dos estímulos e movimentos até 

mecanismos motores que devem processá-los e reagir; quando a ação é voluntária, seu papel é antes 

o de agente interceptor. Mais uma vez, Bergson: “(...) o cérebro nos parece um instrumento de 

análise com relação ao movimento recolhido e um instrumento de seleção com relação ao 

movimento executado. Mas num caso como no outro, seu papel limita-se a transmitir e repartir 

movimento.”(Bergson; 1990:20) Nesse caso, entra em cena a consciência, a qual susta o movimento, 

de modo a delinear como resposta a esses estímulos ações plurais e indeterminadas, escolhendo a 

alternativa que mais se coaduna ao seu interesse pragmático. Com o hiato entre a recepção e as 

respostas a serem engendradas no campo da indeterminação, majora-se a capacidade perceptiva no 

que concerne ao espaço de ação, mas também em relação ao tempo, no qual se alarga a possibilidade 

de escolha a ser perpetrada. Enfim, agir e não conhecer constitui a real orientação do sistema 

perceptivo: “Há inicialmente o conjunto de imagens; há, nesse conjunto, ‘centros de ação’ contra os 
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quais as imagens interessantes parecem se refletir; é deste modo que as percepções nascem e as 

ações se preparam. Meu corpo é o que se desenha no centro dessas percepções, minha pessoa é o ser 

ao qual se devem relacionar tais ações.” (Bergson; 1990:34) 

No intuito de fundamentar mais plenamente a concepção do cérebro como instrumento de 

ação, Bergson serve-se de um recurso metodológico, qual seja, a idéia de uma percepção pura, 

absolutamente inserida no presente, que nos remete a uma completa subsunção da consciência na 

exterioridade ou a uma apreensão imediata e instantânea da matéria. O pressuposto da percepção 

pura torna plausível a total equivalência entre ser e ser percebido - entre sujeito e objeto – de modo 

que a imagem na sua presença plena vem se delinear em concomitância com a presentificação da 

totalidade na qual está inserta. Conquanto esse recurso constitua um referencial teórico importante 

que nos auxiliará a compreender a percepção consciente e, sobretudo, os caminhos outros da 

consciência reflexiva no encontro de seu Eu interior, faz-se necessário precisar, parafraseando o 

filósofo, que essa suposta pureza, essa total coincidência entre consciência e matéria inexiste. É 

legítima no âmbito do direito, mas incoerente com a ordem dos fatos. Vislumbramos, por 

conseguinte, que, para investigar o modo pelo qual a consciência reflexa se orienta no mundo, 

Bergson serve-se de um conceito-limite, sem correspondência na experiência concreta, ou seja, a 

absoluta e completa identificação entre consciência e mundo.  

O artifício da percepção pura promove a equivalência entre consciência e matéria, mas, 

ao ratificar a idéia de que a totalidade se inscreve num mundo de imagens, Bergson inicia sua 

reflexão insistindo no descompasso entre percepção e representação. Esta, claro está, só pode surgir 

quando a ação não é automática, quando não se confunde com a reação, nas situações em que o hiato 

entre recepção e resposta se instaura de modo que num certo período de tempo se exerça a liberdade 

de escolha. Nesse sentido, objetivando apreender como surge a representação, o filósofo observa, 

primeiramente, que matéria e percepção consciente não são necessariamente simultâneas, uma vez 

que, num mundo puramente imagético, a presença de uma imagem pode se dar sem que ela seja 

necessariamente percebida ou representada. Qual seria então o trâmite a ser percorrido da pura 

presença da imagem à sua representação? A passagem da presença à representação seria impossível - 

ou estaria “envolvida num impenetrável mistério”, apropriando-nos dos termos do autor - , se algo 

inédito, se um outro elemento, além da imagem, devesse ser aí incluído. Todavia, essa transição seria 

plenamente tangível, se em vez de acrescentar algo, o trâmite entre uma e outra instância operasse 

uma restrição das imagens que compõem a presença. Em outras palavras, se a representação se 
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plasmasse numa subtração da presença, um simples movimento que não somasse nada de inaudito à 

imagem, o movimento da seleção pertinente à imagem-centro seria suficiente para que a 

representação se consumasse, uma vez que as imagens não seriam forçadas a engendrar nenhuma 

inédita realidade, incompatível com a sua natureza. Asserções que nos permitem explicar a 

representação sem que tropecemos nos impasses imanentes ao idealismo e ao realismo. Nas palavras 

do comentador: “A coisa e a percepção da coisa são uma única e mesma coisa, uma única e mesma 

imagem, mas reportada a um ou ao outro dos dois sistemas de referência. A coisa é a imagem tal 

como ela é em si, tal como ela se reporta a todas as outras imagens, das quais sofre integralmente a 

ação e sobre as quais reage imediatamente. Mas a percepção da coisa é a mesma imagem reportada a 

uma outra imagem especial que a enquadra, e que dela só retém uma ação parcial e a ela só reage 

mediatamente. Na percepção assim definida, jamais há outra coisa, ou mais do que na coisa: ao 

contrário, há ‘menos’.” (Deleuze; 1985:85) A representação configura-se, enfim, como uma 

percepção depurada. Com esta transição da presença plena à representação ratifica-se, a princípio, o 

discurso do senso comum segundo o qual percebemos as coisas nelas mesmas, uma vez que o 

percebido não é gerado por nós, mas somos a condição da representação, já que a mesma se dá em 

virtude da vocação pragmática da consciência que recorta o universo das imagens. Ou seja, a 

consciência participa da função reflexiva, mas nada acrescenta ao que é representado, nada cria.  

Há aí um indício, um prenúncio de atividade subjetiva, mas esta é ainda restrita aos 

critérios da seletividade, e o papel da consciência é pautado pela negatividade, à medida  que sua 

atuação denega de certo modo a totalidade. Nessa perspectiva, fixando a imagem-centro como 

instrumento de ação no mundo, Bergson acrescenta que, ao desempenhar a influência a que está 

destinado, atuando enquanto agente, receptor e emissor de movimento, o cérebro exerce um papel 

seletivo. Nas palavras do autor: “A percepção então não é mais que uma seleção. Ela não cria nada; 

seu papel, ao contrário, é eliminar do conjunto das imagens todas aquelas sobre as quais eu não teria 

qualquer influência, e depois, de cada uma das imagens retidas, tudo aquilo que não interessa às 

necessidades da imagem que chamamos meu corpo. Tal é, pelo menos, a explicação muito 

simplificada, a descrição esquemática do que chamamos percepção pura.” (Bergson; 1990:188) 

Nessa seleção desenhada em meio a uma totalidade inexaurível de imagens-movimento, a imagem-

centro elege aquelas mais vantajosas e que revelam maior conformidade com suas expectativas no 

que diz respeito à possibilidade de manipulá-las, movê-las e sobre elas atuar. Este instrumento de 

ação ou de atenção à vida, como Bergson comumente designa o cérebro, vai escolher algumas 
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imagens em detrimento de outras, as quais são destituídas de interesse porque não vinculadas à 

lógica da eficácia intrínseca à ação que o corpo tenciona realizar.  

O caráter seletivo viabiliza a constituição de sistemas fechados, promovendo um 

verdadeiro enquadramento da realidade: “É aí que sistemas fechados, ‘quadros’, vão poder se 

constituir. Os seres vivos ‘se deixarão como que atravessar por aquelas que, dentre as ações 

exteriores, lhes são indiferentes; as outras, isoladas, tornar-se-ão percepções em virtude de seu 

próprio isolamento’. Trata-se de uma operação que consiste exatamente num enquadramento: certas 

ações sofridas são isoladas pelo quadro, e, conseqüentemente (...), se antecipam.” (Deleuze; 

1985:83). Daí decorre que o corpo, ao desempenhar seu movimento seletivo, recortando e 

enquadrando segmentos subtraídos da totalidade, logra a mutação da imagem em representação, a 

qual continua a ser imagem, mas agora paralisada em seu movimento, visto que enredada na 

perspectiva da ação de uma imagem específica - o cérebro. Ora, se a percepção consciente consiste 

num fragmento da totalidade que nada de inaudito insere no conjunto das imagens, podemos inferir 

que virtualmente ela já existia antes. Assevera o autor: “Certamente, enfim, o próprio universo 

material, definido como a totalidade das imagens, é uma espécie de consciência, uma consciência 

onde tudo se compensa e se neutraliza, uma consciência em que todas as partes eventuais, 

equilibrando-se uma às outras através de rações sempre iguais às ações, impedem-se reciprocamente 

de se destacarem.” (Bergson; 1990:193) Desse modo, a representação já estava na imagem antes 

mesmo de delineada, e o advento da representação vem apenas efetuar a passagem da consciência 

virtual à consciência em ato, de modo que, ao se configurar, a representação perpetua a sua condição 

anterior de imagem, na qual existia em estado latente, antes de aceder ao plano da consciência. A 

subsunção da representação à totalidade da matéria, ainda que no plano virtual, nos induz a pensar 

que a totalidade participa da consciência, a qual se atualiza na consecução do corte seletivo, 

evadindo-se do estado de pré-representação. A representação na verdade, não tem uma gênese, um 

surgimento, porque já existia tacitamente na sua condição de imagem. Após o atuar da imagem-

centro sobre as imagens-objetos ou da consciência sobre o mundo, que é orientado por critérios de 

utilidade e eficácia, a existência virtual do sujeito se atualiza e se explicita na condição de 

representação, a qual nada mais é do que um segmento extraído do movimento contínuo da 

totalidade material. A representação deslinda então sua natureza: é imagem reconfigurada que se 

desvela como o constructo de uma nova ordem imagética, resultante de uma organização seletiva.  

 149



Supondo que estejamos ainda norteados pela hipótese da percepção pura, evidencia-se, às 

expensas da equivalência de natureza, uma vez que representação e matéria são imagens, que ambas 

parecem apresentar entre si não uma coincidência, mas uma distinção. Essa impressão deve-se ao 

fato de que a imagem material, inserta numa totalidade se conecta tanto com as que a prolongam 

como com aquelas que a precedem. A representação rompe não apenas a solidariedade imanente às 

imagens no âmbito da totalidade, segmentando-as em razão da intenção pragmática intrínseca à 

consciência, mas interrompe o movimento contínuo que elas estabelecem entre si. Esta cesura 

concomintante a uma paralisação denota justamente a diferença entre a imagem enquanto presença e 

a imagem representada: “ O que a distingue (a percepção), enquanto imagem presente, enquanto 

realidade objetiva, de uma imagem representada é a necessidade em que se encontra de agir por cada 

um de seus pontos sobre todos os pontos das outras imagens, de transmitir, a totalidade daquilo que 

recebe, de opor a cada ação uma reação igual e contrária, de não ser, enfim, mais do que um 

caminho por onde passam em todos os sentidos as modificações que se propagam na imensidão do 

universo.” (Bergson; 1990:24) Em suma, o exercício da percepção coincide com a nossa ação sobre 

os corpos. Ao agir, a imagem-centro descarta no oceano imagético o que não se mostra condizente 

com os critérios pragmáticos que a regulam, segmentando e instaurando a fixidez no fragmento por 

ela subtraído do todo movente das imagens. Dessa empreitada decorre a representação. Provém daí a 

enfática afirmação bergsoniana segundo a qual entre a percepção e a representação - ou entre as 

imagens que simplesmente são e aquelas que são percebidas - há uma diferença de grau e não de 

natureza.  

A argumentação tecida por Bergson no primeiro capítulo de Matéria e Memória 

evidencia que a totalidade imagética em que Bergson nos insere com sua filosofia é composta por 

imagens–movimento relacionadas umas às outras e que nessa associação encetam um processo 

recíproco de desnudamento. Ou seja, essa totalidade consiste no império do em si, é plenamente 

iluminada, pura fosforescência, dirá J. P. Sartre; nela a luz propaga-se incessantemente e as imagens 

se apresentam umas às outras em todas as perspectivas possíveis, agindo e reagindo, numa dança 

incessante, sem que os movimentos se tornem objeto da consciência de nenhuma delas. À imagem-

centro não cumpre desvendar os objetos, emancipando-os da sombra, uma vez que não há sombra, 

mas, como já assinalado, exclusiva e absoluta luminosidade. E novamente Deleuze: “Do plano de 

imanência ou plano de matéria podemos portanto dizer que é: conjunto de imagens-movimento; 

coleção de linhas ou figuras de luz; série de blocos de espaço–tempo.” (1985:82) Secundados pelo 
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pensamento de Bergson, compreendemos que a imagem material se converte em representação – ou 

se atualiza em consciência - desde que a luz que dela emana reflita na imagem-centro. Daí que o 

papel da imagem-centro, da imagem viva, enquanto centro de indeterminação, não seja o de 

iluminar, mas, antes, o de obscurecer.76 A cesura em relação às outras imagens provoca não a 

iluminação da imagem-objeto mas, antes, o encanecimento das outras imagens que se vinculam 

àquelas agora transmudadas em objetos, uma vez que estas excederiam o foco de interesse das 

funções cerebrais. Esse recorte vai propiciar que a imagem-objeto, resultante do obscurecimento de 

seus prolongamentos, “em vez de permanecer inserida no ambiente como uma coisa, destaque-se 

como um quadro.” (Bergson; 1990:25). À medida que direciona sua ação através do processo de 

seleção, a consciência reflete a luz da matéria consoante a intencionalidade pragmática que a move, 

ofuscando as imagens outras negligenciadas numa ação específica. E novamente o autor: “As 

imagens que nos cercam parecerão voltar-se em direção ao nosso corpo, mas desta vez iluminada a 

face que o interessa; elas destacarão de sua substância o que tivermos retido de passagem, o que 

somos capazes de influenciar.” (Bergson; 1990:25) 

Tanto o constante movimento das imagens como sua luminosidade seriam assim 

interceptados ao se confrontarem com a imagem-centro. E aqui, tal como no Ensaio, Bergson 

denuncia a tendência da consciência a estancar e suprimir todo o movimento. A representação 

decorreria justamente da diminuição do papel ativo das imagens. O filósofo é categórico: “Perceber 

significa imobilizar.” (Bergson; 1990:171) Opera-se aí um cerceamento da presença, o seu 

ofuscamento súbito, cujo corolário é o direcionamento da luminosidade para a imagem-centro. 

Comenta J. P. Sartre: “Há uma espécie de inversão da comparação clássica: em vez de ser a 

consciência uma luz que vai do sujeito à coisa, é uma luminosidade que vai da coisa ao sujeito.”( 

Sartre, 1984:54) Deleuze, conquanto assuma postura muito diversa e muito mais radical do que 

Sartre, ao vislumbrar na inversão bergsoniana uma genial novidade filosófica, corrobora a análise 

sartriana nesta constatação: “Há aí uma ruptura com toda a tradição filosófica, que situava a luz 

antes do lado do espírito, e fazia da consciência um feixe luminoso que tirava as coisas da sua 

obscuridade nativa.” (Deleuze; 1985:81) Com esta inversão do tradicional percurso da luz, a 

                                                 
76 “Agora, em vez de se difundir e se propagar em todos os sentidos, em todas as direções, ‘sem resistência 
e sem perda’, a linha ou imagem de luz choca-se com um obstáculo, isto é, com uma opacidade que vai 
refleti-la. Será precisamente denominada percepção a imagem refletida por uma imagem viva. E estes dois 
aspectos são estritamente complementares: a imagem especial, a imagem viva, é indissoluvelmente centro 
de indeterminação do écran negro. “ (Deleuze; 1985:84)  
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percepção que deveria ser absoluta, apta a apreender a totalidade, parcializa-se. Por outro lado, visto 

que as coisas é que presentificam a luminosidade e não possuem uma fonte que as transcenda ou 

ilumine, a consciência, que é alguma coisa, não se distingue da coisa, ou seja, funde-se com a 

imagem de luz e se afirma como uma consciência de direito, dispersa na totalidade e imperceptível. 

Finalmente, trata-se de uma consciência cuja natureza é a da opacidade, que jamais se revelará como 

fonte originária da revelação.  

Nessa perspectiva, a imagem-centro, em seus movimentos, desenha suas respostas aos 

estímulos provenientes dos objetos e age única e exclusivamente em função de seus interesses 

utilitários, reduzindo e pulverizando a riqueza da totalidade das imagens-movimento. A percepção 

enquanto recorte contradita a tendência generalizada que confunde o exercício da percepção com 

uma visão fotográfica do mundo; nessa representação os órgãos perceptivos atuariam como o 

aparelho que se prolongaria nas instâncias cerebrais, resultando, enfim, na imagem reprodutora do 

real. Bergson recorre à analogia da fotografia, mas atribui a ela outra conotação, ao estabelecer uma 

correlação entre a imagem-centro como zona de indeterminação e uma tela fotográfica, na qual se 

refletem segmentos de uma totalidade: “Mas, se considerarmos um lugar qualquer do universo, 

poderíamos dizer que a ação da matéria inteira passa sem resistência e sem perda, e que a fotografia 

do todo é translúcida: falta, atrás da chapa, um tela escura sobre a qual se destacaria a imagem. 

Nossas zonas de indeterminação desempenhariam de certo modo o papel de tela. Elas não 

acrescentam nada àquilo que é, fazem apenas que a ação real passe e que a ação virtual permaneça.” 

(Bergson; 1990:27) Nesse registro, ao se delinear, a consciência se desnuda como uma imagem 

específica que, por suas singularidades, pode refletir a luz, fornecendo o écran negro à placa 

fotográfica e logrando, assim, a revelação do que antes era tácito. A percepção consciente, por 

conseguinte, não equivale a uma visão fotográfica cujas imagens se prolongam em substâncias 

cerebrais, mas numa apreensão reduzida da matéria, tal como a fotografia que recorta e pereniza em 

fragmento a realidade, o qual neste caso é refletido na zona de indeterminação. 

O estreito alcance da consciência que só pode captar o que nela é refletido do todo - o que 

lhe atribui um caráter alienante - será contrabalançado, contudo, por sua capacidade de 

discernimento. Ademais, permanecer no âmbito da totalidade de modo a apreender o conjunto total 

das imagens implicaria a renúncia à consciência e a subsunção do sujeito ao conjunto da 

materialidade: “Perceber todas as influências de todos os pontos de todos os corpos seria descer ao 

estado de objeto material. Perceber conscientemente consiste antes de tudo no discernimento 
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prático.” (Bergson; 1990:35) Assim, se a inteligência não tivesse surgido no desenrolar da duração, 

se a vida não a tivesse engendrado, ela estaria inserta na imensidão da totalidade movente, e a 

consciência, em sua absurdidade, jamais se delinearia, permanecendo eternamente implícita no 

campo transcendental das imagens. Essas reflexões bergsonianas nos remetem à problemática 

abordada na introdução deste texto, ou seja, o aparecimento da inteligência – ou da imagem-centro - 

não é fruto da necessidade. Sua inexistência em nada afetaria o decurso existencial das imagens em 

sua multiplicidade. Lucidez precursora de todo o sentimento de absurdidade que advirá, não do 

cérebro, é claro, mas do espírito.  

No entanto, a despeito da destituição do caráter especulativo da percepção, tal como 

explicitada por Bergson, e mesmo parametrizando-nos pelo pressuposto das imagens para pensar a 

relação consciência-mundo, é possível ainda conceber a representação como corolário de estímulos 

mecânicos. Possível visada teórica que nos incitaria a uma recaída na convicção secundada pela 

psicologia, que atrela a vida espiritual ou o pensamento às substâncias e circunvoluções cerebrais, 

reduzindo a consciência à matéria e ao espaço. Nessa possível interpretação, a imagem-centro ao ser 

estimulada, distribuir movimentos e produzir respostas, ainda que essas se traduzissem em ações 

indeterminadas, engendraria a percepção, a qual, em última instância, se configura como resultante 

de substâncias cerebrais.77 O advento da representação, enquanto percepção restrita que se dissocia 

do todo, seleciona as imagens e escolhe a ação, não escaparia a esse registro e poderia, também, ser 

concebida como desdobramento da recepção dos estímulos e das respostas desencadeadas pelos 

movimentos mecânicos do cérebro. É preciso notar, contudo, que quando Bergson salienta que a 

diferença entre matéria e percepção consciente ou representação se resume a uma diferença de grau e 

não de natureza, e que a representação advém da seleção de certas imagens que se refletem na zona 

de indeterminação, movimenta-se dentro de seu recurso hipotético, qual seja, o da percepção pura. 

Se aí permanecêssemos, a consciência teria o seu papel circunscrito a alinhavar imagens instantâneas 

pertencentes às coisas e sua atuação estaria restrita à exterioridade; em última instância, seria ainda 

                                                 
77 “Não é de admirar portanto se tudo se passa como se sua percepção resultasse dos movimentos interiores 
do cérebro e saísse, de certo modo, dos centros corticais. Ela não poderia vir daí, pois o cérebro é uma 
imagem como as outras, envolvida na massa das outras imagens, e seria absurdo que o continente saísse do 
conteúdo. Mas como a estrutura do cérebro oferece o plano minucioso dos movimentos entre os quais você 
tem a escolha; como, por outro lado, a porção das imagens exteriores que parece concentrar-se para 
constituir a percepção desenha justamente todos os pontos do universo sobre os quais estes movimentos 
teriam influência, percepção consciente e modificação cerebral correspondem-se rigorosamente. A 
dependência recíproca desses dois termos deve-se portanto simplesmente ao fato de eles serem um e outro, 
função de um terceiro, que é ainda determinação do querer.” (Bergson; 1990:29) 
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mecânica. Dito de outro modo, a representação, corolário de uma percepção fragmentada, decorreria 

ainda dos movimentos imanentes ao cérebro que recebe estímulos e age sobre as coisas, mesmo que 

de forma não reflexa, mas indeterminada. Como dar plausibilidade, então, à contundente asserção do 

autor segundo a qual o corpo não cria representação, uma vez que sua condição se traduz 

essencialmente em instrumento de ação?  

É preciso considerar que o recurso da percepção pura tem como correlato a consciência 

totalmente inserta na exterioridade, subsumida, portanto, à realidade do presente imediato. A alusão 

a essa percepção e à equalização entre a coisa e a consciência na imagem se justificava pela 

necessidade de esquivar-se das correntes filosóficas clássicas. Destarte, a percepção pura, que opera 

a total coincidência entre o Eu e a coisa, implica e solicita a conjetura de um presente inacabado, 

alheio à temporalidade. Só assim pode configurar-se uma percepção, “encerrada no presente, e 

absorvida, à exclusão de qualquer outra atividade, na tarefa de se amoldar ao objeto exterior.” 

(Bergson; 1990:22) Não obstante, desde que ultrapassemos essa conjetura e nos voltemos para a 

percepção tal como é efetivamente experienciada, notamos de imediato a inverosimilhança de um 

presente perpétuo. Bem entendido, a experiência da percepção consiste numa relação instantânea 

entre sujeito e objeto, mas o ato singular e presente de uma percepção implica justamente a 

precedência de experiências outras. O ato perceptivo não é incólume à passagem do tempo. Por 

outro lado, no intuito de delimitar a insuficiência da percepção pura, Bergson assinala que, se os 

organismos complexos recebem estímulos e a partir deles elaboram e especificam sua ação que é 

indeterminada, a ação escolhida dificilmente pode ser postulada como casual, sobretudo se a seleção 

e a escolha indicam a presença de discernimento espiritual. Mais explicitamente: um novo elemento 

deve aí inserir um aporte para justificar a escolha que limita a indeterminação dos atos, enriquecendo 

assim a experiência perceptiva que até então se resumia à interação corpo e imagens circundantes. 

Este elemento inviabilizará justamente que a percepção pura ultrapasse sua existência de direito e 

passe a existir de fato.  

No entanto, antes que este elemento inédito se configure, algo no comportamento 

peculiar das imagens vivas já o antecipa. Assim ao diferenciar dois sistemas no campo das imagens, 

Bergson sugere dois pólos distintos de percepção. Sustenta Deleuze: “O bergsonismo nos propunha: 

(...) será subjetiva uma percepção em que as imagens variem em relação a uma imagem central 

privilegiada; será objetiva uma percepção tal como existe nas coisas, em que todas as imagens 

variam umas em relação às outras, sobre todas as suas faces e em todas as suas partes.”  (1985:102) 
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Em face desta proposição, inferimos que o caráter seletivo da imagem-centro, sua habilidade para 

erradicar momentaneamente o que não apresenta consonância com seu tino pragmático, prenuncia 

subliminarmente a subjetividade, a qual entretanto consiste ainda numa subjetividade material, tal 

como a denomina Gilles Deleuze, composta por três faces. Convém uma breve alusão às faces desta 

pré-subjetividade. 

O primeiro momento da subjetividade material aflora quando a imagem viva reflete uma 

outra imagem qualquer, selecionando-a e destacando-a da totalidade. Nesta primeira etapa nada há 

além de imagem, uma vez que coisa e percepção da coisa são coincidentes: “(...) na percepção a 

coisa é a mesma imagem reportada a uma outra imagem especial que a enquadra, e que dela só retém 

uma ação parcial e a ela só reage mediatamente.” (Deleuze; 1985:85) Esta face da imagem-

movimento é subtrativa, uma vez que erradica da coisa o que excede seus critérios utilitários, ou 

seja, se delineia à medida  que caminhamos de uma percepção puramente objetiva, amalgamada à 

própria coisa, para uma percepção seletiva, delineada pelo corte.  Entretanto, a subtração não esgota, 

como acima demonstrado, o movimento ou a relação entre a imagem privilegiada e as outras 

imagens. Ao estabelecer a sua centralidade, com a  possibilidade indeterminada das respostas, o 

universo das imagens-movimento “se encurva e se organiza circundando-a.” (1985:86) Nesse 

estágio, o movimento ainda vai do mundo para o centro, ainda tudo é coisa e portanto percepção, 

mas encena-se o ato ou a reação retardada da imagem viva e indeterminada. Destarte, realizada a 

supressão do excesso e a seleção que perfazem o primeiro momento, surge um encurvamento do 

universo, cujo desdobramento será uma simultaneidade entre a ação das coisas sobre a imagem-

centro e a ação desta sobre as imagens selecionadas. Neste encurvamento do mundo, sublinha 

Deleuze, as coisas percebidas expõem a sua dimensão utilizável e a ação se esboça em direção à sua 

utilização. Aflora aqui o segundo movimento da subjetividade material que passa da percepção à 

ação. Passamos da instância dos substantivos para a região dos verbos: “E assim como a percepção 

reporta o movimento a corpos ( substantivos), isto é, a objetos rígidos que vão servir de móveis ou 

vão ser movidos, a ação reporta o movimento a atos (verbos) que serão o desenho de um termo ou de 

um resultado supostos.”`(Deleuze; 1985:87)  No entanto, se a imagem-ação se forma na passagem da 

percepção à ação, da dimensão dos substantivos à dimensão dos verbos, o comentador sustenta que o 

intervalo engendrado pela indeterminação não se restringe à sua face perceptiva e ativa; há ainda 

uma outra. Deslinda-se assim o que Deleuze chamará o terceiro avatar das imagens-movimento: a 

imagem-afecção. A afecção é tematizada por Bergson antes de aludir à dimensão espiritual da 
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subjetividade, quando o filósofo assevera que além de agir sobre outros corpos, a imagem-centro tem 

a percepção de seu próprio corpo e é capaz de agir sobre si mesma, de modo que, na experiência 

perceptiva, algo de nosso corpo aí intervém. Assim, a imagem-afecção atém-se simplesmente a 

instaurar uma coincidência do sujeito com o objeto, e permanece circunscrita ao âmbito da pura 

qualidade, sem desdobramentos conseqüentes, o que não a torna prescindível nem minimiza seu 

caráter precípuo. Alerta Deleuze: "Ela surge no centro de indeterminação, isto é, no sujeito, entre 

uma percepção perturbadora sob certos aspectos e uma ação hesitante. É uma coincidência do sujeito 

com o objeto, ou a maneira pela qual o sujeito se percebe a si próprio, ou melhor, se experimenta e 

se sente ‘de dentro’.” (1985:87)  

Esta terceira face que consiste num intermédio, irrompe no hiato da indeterminação; 

ocupa o intervalo, mas não o preenche. Sob essa perspectiva, a imagem-afecção introduz no 

movimento uma qualidade à subjetividade material, a instância do adjetivo, dando a ela a condição 

de vivência. Logo, a percepção, além de refletir ou reter o que se coaduna aos seus intuitos 

utilitários, absorve um conjunto considerável de movimentos, os quais não se transmudam em objeto 

de percepção nem se desdobram em atos, o que não significa necessariamente um fracasso do 

sistema percepção-ação. Parafraseando Bergson, a afecção constitui-se como “tendência motriz 

sobre um nervo sensível”, ou, em termos deleuzianos: “Um esforço motor numa placa receptora 

imobilizada.” (1985:88) A afecção enquanto sensação oriunda da ação dos objetos sobre a imagem 

centro é produzida em seu próprio corpo, ao contrário da percepção que está fora do corpo, uma vez 

que os objetos são percebidos pelo sujeito neles mesmos, onde se encontram, ao passo que os 

estados sensitivos são experienciados no campo de sua produção, que não é outro senão o da 

corporeidade.78 Nesse sentido, se a imagem viva constitui um centro de indeterminação cuja ação se 

reflete sobre as coisas que a circundam, cumpre notar que esta imagem afinal é o homem. O corpo 

                                                 
78 “Isto equivale novamente a dizer que minha percepção está fora de meu corpo, e minha afecção, ao 
contrário, em meu corpo. Assim, como os objetos exteriores são percebidos por mim onde se encontram, 
neles e não em mim, também meus estados afetivos são experimentados lá onde se produzem, isto é, num 
ponto determinado de meu corpo. Considere-se o sistema de imagens que chamamos mundo material. Meu 
corpo é uma delas. Em torno dessas imagens, dispõe-se a representação, ou seja, sua infuência eventual 
sobre as outras. Nela se produz a afecção, ou seja, seu esforço atual sobre si mesma. Tal é, no fundo, a 
diferença que cada um de nós estabelece naturalmente, espontaneamente, entre uma imagem e uma 
sensação. Quando dizemos que uma imagem existe fora de nós, entendemos por isso que ela é exterior a 
nosso corpo. Quando falamos da sensação como um estado interior queremos dizer que ele surge em nosso 
corpo. É por isso que afirmamos que a totalidade das imagens percebidas subsiste, mesmo se nosso corpo 
desaparece, ao passo que não podemos suprimir nosso corpo sem fazer desaparecer nossas sensações.” 
(Bergson; 1990:42) 
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humano, pois, está sujeito à ação dos corpos, naturais ou não, que lhes são exteriores e pode ser por 

eles aniquilado. A afecção consiste justamente na resistência que este corpo desenvolve à medida 

que resiste às causas que o ameaçam: “A afecção é portanto o que misturamos, do interior de nosso 

corpo, à imagem dos corpos exteriores; é aquilo que devemos extrair inicialmente da percepção para 

reencontrar a pureza das imagens.”(Bergson; 1990:43) Certamente, a afecção, para falar como 

Bergson, não é a matéria-prima da percepção, mas um elemento estranho que a ela se mescla.  

Destarte, a singularidade da imagem-centro, da imagem vivente, não deriva unicamente 

de sua condição de fonte indeterminada de ação, mas também de sua condição de sede de afecção.79 

Em outros termos, a consecução da representação como atividade seletiva, como recorte guiado pela 

vocação pragmática, tem como pressuposto justamente a dupla faculdade da imagem-centro, que é a 

de agir e de experienciar afecções: “De um lado, com efeito, essa imagem ocupa sempre o centro da 

representação, de maneira que as outras imagens se dispõem em torno dela na própria ordem em que 

poderiam sofrer sua ação; de outro lado, percebo o interior dessa imagem, o íntimo, através de 

sensações que chamo afetivas, em vez de conhecer apenas, como nas outras imagens, sua película 

superficial. Há, portanto, no conjunto das imagens, uma imagem favorecida, percebida em sua 

profundidade e não apenas em sua superfície, sede de afecção ao mesmo tempo que fonte de ação: é 

essa imagem particular que adoto por centro de meu universo e por base física de minha 

personalidade.” (Bergson; 1990:45). Nesse sentido, a sensação afetiva já aponta para um universo 

interior ou subjetivo, enquanto que as imagens exteriores, em sua generalidade, perfazem a 

objetividade. Por essa razão, Bergson argumenta que o corpo vivo transcende a pura reflexão das 

ações externas e incorpora em seu interior um resíduo da ação sofrida. Escreve o filósofo: “Aí estaria 

a origem da afecção. Poderíamos portanto dizer, por metáfora, que, se a percepção mede o poder 

                                                 

79 “O que é uma afecção? Nossa percepção, dizíamos, desenha a ação possível de nosso corpo sobre os 
outros corpos. Mas nosso corpo, sendo extenso, é capaz de agir sobre si mesmo tanto quanto sobre os 
outros. Em nossa percepcão entrará, portanto, algo do nosso corpo. Todavia, quando se trata dos corpos 
circundantes, eles são, por hipótese, separados do nosso corpo por um espaço mais ou menos considerável, 
que mede o afastamento de suas promessas ou de suas ameaças no tempo: é por isso que nossa percepção 
desses corpos só desenha ações possíveis. Ao contrário, quanto mais a distância diminui entre esses corpos 
e o nosso, tanto mais a ação possível tende a se transformar em ação real, a ação tornando-se mais urgente 
à medida que a distancia decresce. E, quando essa distância é nula, ou seja, quando o corpo a perceber está 
em nosso próprio corpo, é uma ação real, e não mais virtual, que a percepção desenha. (...) Entre a afecção 
sentida e a imagem percebida existe a diferença de que a afeção está em nosso corpo, a imagem fora de 
nosso corpo. E por isso a superfície de nosso corpo, limite comum deste corpo e dos outros corpos, nos é 
dada ao mesmo tempo na forma de sensação e na forma da imagem.” (Bergson; 1990:192) 
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refletor do corpo, a afecção mede seu poder absorvente.” (Bergson; 1990:41). A afecção logra o 

restabelecimento da relação, conquanto nela o movimento sofra uma mutação, evade-se da condição 

de translação e se consuma como movimento de expressão, ou: “qualidade, simples tendência que 

agita um elemento imóvel.” (Deleuze; 1995:88) Assim, na imagem-afecção, como terceiro momento 

da subjetividade material, o movimento não é regido pelos imperativos da utilidade; desvela-se como 

pura expressão, como uma face outra da imagem-movimento que não a ativa ou a perceptiva, mas 

unicamente sensitiva e expressiva. É emblemática a referência que Deleuze faz ao rosto.80 Somos 

imagem, e nesta imagem é ele, quase destituído de mobilidade, ao mesmo tempo que é dotado de 

órgão receptores, de modo que logra explicitar as expressões concernentes aos movimentos 

recebidos, bem como às ações desempenhadas, expressões que podem reverberar pelas outras partes 

do corpo, mas de forma tácita e comumente imperceptível.  

No universo de imagens, o homem, enquanto imagem viva e central, consiste num 

“agenciamento das três imagens, um consolidado de imagens-percepção, de imagens-ação, de 

imagens-afecção.” (Deleuze; 1985: 88)  É interessante notar que, ao extrair do texto bergsoniano 

uma subjetividade multifacetada no plano da matéria, a leitura deleuzeana nos induz a apontar, mais 

uma vez, o homem como preocupação primordial no bergsonismo, mesmo quando Bergson se 

debruça sobre uma realidade em que o propriamente humano ainda não se consumara. Não obstante, 

nessas três faces da imagem-movimento permanecemos ainda numa dimensão material; a 

subjetividade enquanto realidade interna e específica do espírito ainda não se manifesta. Ao 

acompanhar a argumentação do autor, assistiremos o aporte do eu, da subjetividade e do espírito 

neste universo de puras imagens em movimento. Simultaneamente, será possível iniciarmos o 

reconhecimento de uma certa ambigüidade inerente à reflexão bergsoniana no que concerne ao papel 

                                                 
80 “A definição bergsoniana do afeto retinha exatamente essas duas características: uma tendência motora 
sobe um nervo sensível. Em outras palavras, uma série de micromovimentos sobre uma placa nervosa 
imobilizada. A partir do momento em que uma parte do corpo teve de sacrificar o essencial da sua 
motricidade para tornar-se o suporte de órgãos de recepção, estes terão apenas principalmente tendências 
ao movimento, ou micromovimentos capazes, para um mesmo órgão ou de um órgão a outro, de entrar em 
séries intensivas. O móvel perdeu seu movimento de extensão e o movimento tornou-se movimento de 
expressão. É este conjunto de uma unidade refletora imóvel e de movimentos intensos expressivos que 
constitui o afeto. Mas não é a mesma coisa que um Rosto em pessoa? O rosto é esta placa nervosa, o porta-
órgãos que sacrificou o essencial de sua mobilidade global, e que recolhe ou exprime ao ar livre todo tipo 
de pequenos movimentos locais, que o resto do corpo mantém comumente soterrados. (...) Quanto ao rosto 
propriamente, não se afirmara que o primeiro plano o trate, faça-o sofrer um tratamento qualquer - não há 
primeiro plano de rosto, o rosto é em si mesmo primeiro plano, o primeiro plano é por si mesmo rosto, e 
ambos são o afeto, a imagem-afecção.” (Deleuze; 1985:115)  
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das imagens no desvendamento do ser e, particularmente, no reencontro da consciência consigo 

mesma.  

 

2 – Do atual ao aporte virtual das imagens 

 O sucedâneo das percepções, como processo de inserção numa instância temporal, 

vem atestar o caráter ficcional da percepção pura. São elucidativas as palavras do filósofo: “A 

indeterminação dos atos a cumprir exige, portanto, para não se confundir com o puro capricho, a 

conservação das imagens percebidas.” (Bergson; 1990:48) Descortina-se, assim, o novo fator que 

supre a improcedência de uma percepção ancorada exclusivamente na exterioridade. À medida que 

vão sendo percebidas, as imagens, inclusive aquelas encanecidas pelo reflexo da luz, vão 

simultaneamente sendo registradas, fixando-se e alinhando-se no arcabouço mnemônico, por meio 

do qual uma subjetividade não material se desvelará como partícipe na experiência perceptiva.  

Por conseguinte, em simultaneidade com a percepção, formam-se as lembranças, as quais 

são subliminarmente conservadas, fundamentando assim a continuidade da vida psicológica 

precedente. Daí a ênfase bergsoniana: a percepção enquanto seleção jamais ocorre no espaço; por 

maior que seja a sua brevidade, a ela é inerente uma certa duração, a qual solicita um esforço da 

memória, que entrelaça os diferentes momentos temporais em sua pluralidade. Nessa perspectiva, o 

tempo atua subliminarmente em todo ato perceptivo, uma vez que a percepção, que é ação e ocorre 

no presente, vai tecer suas escolhas ancorada em experiências anteriormente vivenciadas, cujas 

lembranças, habitantes do passado, nos dão subsídios para agir em face das novas circunstâncias que 

se nos desenham. Destarte, o ritmo interno da consciência intervém na percepção. E aqui 

reencontramos o ponto fulcral da filosofia bergsoniana. A assunção da consciência como duração 

vem anunciar a atuação da memória que tece os liames entre os momentos, prolongando-os uns nos 

outros, de modo a contaminar a percepção presente com as imagens apreendidas no passado. Essa 

inserção mnemônica no presente ou esse passado submerso que irrompe no agora, delineando as 

perspectivas de ação futura, oblitera a possibilidade de uma percepção não contaminada de 

lembranças, na qual a relação consciência-coisa ocorresse no plano da pura instantaneidade.  

À consciência compete interligar as sucessivas percepções, mas não pode fazê-lo se atua 

exclusivamente na exterioridade, no mundo objetivo. Logo, se a consciência vincula 

instantaneidades, é preciso salientar que o presente puro existe apenas como conjetura, o que 
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também torna ilusória uma absoluta objetividade. A inserção completa da consciência no presente, 

ou a pura objetividade, pulverizaria as possibilidades de ação, a qual, em virtude de sua não 

mecanização, carece de uma fonte que a informe sobre as alternativas possíveis. A inscrição da 

exterioridade e da interioridade no universo de imagens, cujos limites entre elas se desintegrassem, 

viabilizaria a coincidência entre a consciência e o mundo, de modo que o conhecimento das 

qualidades sensíveis se efetuaria a partir delas mesmas e não mais de um espírito que a perscruta do 

exterior. Essa coincidência, no entanto, inviabilizar-se-á ao verificarmos que os sucedâneos de nossa 

percepção não se esgotam no puro presente, ou seja, não são absolutamente pontuais e 

desvinculados, mas traçam uma certa continuidade entre si, a qual consiste na duração. Compete ao 

trabalho da memória prolongar as imagens umas nas outras conectando instantaneidades múltiplas, 

dotando as percepções pontuais e instantâneas da espessura da duração: “A memória, praticamente 

inseparável da percepção, intercala o passado no presente, condensa também, numa intuição única, 

momentos múltiplos da duração, e assim, por sua dupla operação, faz com que de fato percebamos a 

matéria em nós, enquanto de direito a percebemos nela.” (Bergson; 1990:55) Por conseguinte, algo 

se acopla ao presente, instala-se na atualidade ídeo-motora do sistema nervoso, impedindo que a 

ação se deslinde no registro puramente mecânico, o que faria dela uma pura reação e jamais uma 

ação indeterminada. Este algo mais que a percepção pura expulsa e descarta, mas revela-se 

imprescindível para que o corpo possa selecionar imagens e tecer escolhas que delinearão um 

percurso inusitado, é a subjetividade não material, a qual se presentifica e se confunde com a 

memória. Essa por sua vez constituirá a consciência, o espírito em si mesmo. Escreve Bergson em A 

Consciência e a Vida : “Quem diz espírito diz, antes de tudo, consciência. Mas o que é a 

consciência? (...) consciência significa primeiramente memória. À memória pode faltar amplitude; 

ela pode abarcar apenas uma parte ínfima do passado; ela pode reter apenas o que acaba de 

acontecer; mas a memória existe, ou então não existe consciência. (...) toda consciência é, pois, 

memória - conservação e acumulação do passado no presente.” (1974:77) Posto que o Eu pensante, a 

subjetividade não material, se define a partir da memória, a relação sujeito-objeto se desenha no 

tempo e não mais na pura matéria. Nesse sentido, a memória, ou as imagens que se preservam e se 

atualizam na ação, provêm da profundidade da consciência, na qual vagueiam as lembranças, as 

quais são partícipes da ação ao mesmo tempo que nos dão a experiência da interioridade. 

O a priori metodológico privilegiado por Bergson deve então ser abandonado, uma vez 

que a escolha do sujeito “(...) se inspira, sem dúvida nenhuma, em experiências passadas, e a reação 
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não se faz sem um apelo à lembrança que situações análogas foram capazes de deixar atrás 

delas.”(Bergson; 1990:48) Assim como o presente não se desenreda do passado, o futuro no que 

concerne à relação entre a imagem-centro e as outras imagens, só pode se delinear a partir das 

imagens que foram apreendidas no passado; dele provém o impulso criador que instaura o futuro sob 

a pressão do passado. Dito de outro modo, ao retornar pelo intermédio do presente, o passado vem 

nos descortinar as novas possibilidades de vida, oferecendo-nos o devir em direção ao qual nos 

lançamos. Estabelecendo uma imbricação entre presente, passado e futuro, o autor ratifica a 

impossibilidade da percepção pura, uma vez que à consciência é impossível inserir-se de forma 

absoluta na exterioridade ou no presente: “Poderíamos dizer que não temos poder sobre o futuro sem 

uma perspectiva igual e correspondente sobre o passado, que o impulso de nossa atividade para 

diante cria atrás de si um vazio onde as lembranças se precipitam, e que a memória é assim a 

repercussão, na esfera do conhecimento, da indeterminação de nossa vontade.” (Bergson; 1990:49) 

Ao selecionar as imagens, discernido-as e ao escolher sua forma de atuação, a consciência se depara, 

então, com o vazio, ao qual alude Bergson. Nada que a elucide previamente e lhe forneça indicações 

acerca do desenrolar da ação. O sujeito serve-se, pois, do universo imagético no qual se insere e do 

qual faz parte, e cujas imagens armazenadas antecedem o momento da representação para preencher 

esse vazio. A prerrogativa de selecionar e atuar sobre as outras imagens não erradica a imagem-

centro da totalidade. O experienciamento do todo permanece numa dimensão pré-representada e 

desta inserção, agora virtual, inscrita na memória, da qual emergem as lembranças que se lançam e 

se presentificam no impulso da ação. Daí decorre que a representação não possa se configurar 

unicamente na matéria ou no espaço; o advento do pensar implica a temporalidade.  

Nessa perspectiva, se a exterioridade na qual se move a imagem-centro, como fonte de 

ação, se apresenta como um universo em imagens, a interioridade que se acopla à percepção e 

descortina as possibilidades de ação, desvela-se como um sucedâneo de imagens, mensageiras de 

sentidos registrados no tempo e que antecedem a representação. As lembranças, enfim,  constituem, 

o aporte da subjetividade na percepção. Pensada em estado puro, sem a percepção, a lembrança 

constituiria uma subjetividade absoluta. A percepção pura, por seu turno, se realizaria no âmbito de 

um presente também puro, no qual consciência e matéria coincidiriam em sua mais completa 

objetividade. Mas, para que a percepção se efetive, é fundamental o encontro da objetividade e da 

subjetividade. Na exterioridade são as imagens materiais e atuais que se presentificam; no âmbito da 

interioridade, as imagens são verdadeiros desdobramentos das lembranças, as quais vigem na mais 
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absoluta virtualidade: “O objeto se toca e se vê; atuará sobre nós como nós atuamos sobre ele; está 

prenhe de possíveis ações, é atual. A imagem é virtual e, ainda que semelhante ao objeto, incapaz de 

fazer nada do que ele faz. Nossa existência atual, à medida que se desenvolve no tempo, se desdobra 

em uma existência virtual, em uma imagem de espelho. Todo momento de nossa vida oferece dois 

aspectos: é atual e virtual, percepção por um lado e lembrança por outro.” (Bergson; 1982:142) 

Destarte, a lembrança do passado ausente presentifica-se virtualmente na pura presença do presente, 

cuja atualidade é também correlata da dimensão objetiva do real.  

Assim, ao selecionar as imagens adequadas à percepção atual, há um momento, ainda que 

fugaz, no qual nos liberamos da ação a que a percepção nos incita e voltamo-nos para o passado em 

busca da imagem-lembrança ou da representação mais adequada. Se a percepção nos lança para o 

futuro, isto só se consuma com o retrocesso ao passado em busca da imagem que sugestionará a 

ação. Os movimentos inerentes à ação escolhem as imagens e as alternativas possíveis para a ação na 

qual se engaja a imagem-centro. Em decorrência disso, as imagens passadas, uma vez selecionadas, 

manifestam-se na percepção e presentificam-se na consciência reflexa. Persuadindo-nos da ilusão de 

uma percepção pura, Bergson demonstra que a memória, ao se atualizar e associar-se ao ato 

perceptivo, configura-se como o elo entre consciência e matéria ou corpo e espírito. A adesão ao 

ponto de partida do senso comum - a matéria é o que parece ser; a minha imagem da matéria 

corresponde ao que ela é - não é denegada, mas acrescenta-se uma correção. A memória exercendo 

duplo papel, qual seja, a instauração da relação da imagem-centro e do presente com o passado, e a 

intuição condensadora de momentos múltiplos da duração, intercede na constituição da 

representação. A incorporação das imagens mnemônicas ao processo perceptivo torna irrealizável o 

ideal de um presente em estado puro e a total coincidência entre sujeito e objeto ou entre a 

representação e matéria/percepção pura. Logo, não apenas a pureza das percepções instantâneas é 

definitivamente maculada, mas o próprio presente pode inclusive anular-se. A cada nova experiência 

da percepção, majora-se o arcabouço de imagens lembranças que intervêm na ação regida pelos 

critérios da eficácia, de modo que as imagens do passado podem se revelar mais determinantes para 

a ação do que a pura experiência perceptiva, deslocando-a e atuando em seu lugar. Em síntese, ao 

aflorarem, as lembranças se intercalam nas percepções atuais, muitas vezes, de modo abrupto, 

anulando e preponderando sobre a percepção presente. A idéia do senso comum, de que a imagem 

que formamos equivale tout court à realidade que se nos defronta revela-se, assim, insuficiente, uma 

vez que a imagem puramente percebida pode ser ofuscada pela lembrança. Enuncia-se aí o 
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descompasso entre a imagem-representação que nos leva a agir e a imagem percebida, pulverizando 

a pertinência da opinião comum da constante coincidência entre interioridade e exterioridade. 

Enfim, explicitada a ficção de uma consciência que atue exclusivamente na exterioridade, 

coincidindo com o objeto, compreendemos que lançar-se para o exterior em direção à matéria é 

aventura que não se verifica sem que consciência interior aí intervenha. A capacidade de agir 

selecionando, avaliando e escolhendo condutas, ultrapassa portanto os mecanismos cerebrais e 

solicita a presença do espírito, de modo que a relação sujeito-objeto que configurara a percepção 

consciente implica uma dimensão temporal. A representação, que não emana do córtex cerebral, 

pura matéria e puro presente, não se daria sem a intervenção da subjetividade, a qual dura no tempo. 

O cérebro viabiliza o exercício da liberdade de escolha, mas não constitui condição dela. Ora, sem a 

memória que vem atestar a independência do Eu ou da vida interior, a escolha indeterminada não se 

efetuaria e o sujeito livre, condenado a reagir mecanicamente, jamais se consumaria: “(...) uma vez 

que a percepção pura nos dá o todo ou ao menos o essencial da matéria, uma vez que o restante vem 

da memória e se acrescenta à matéria, é preciso que a memória seja, em princípio, um poder 

absolutamente independente da matéria.” (Bergson; 1990:55) A lembrança delineia precisamente a 

interioridade, porquanto implica a presença de um Eu que a percepção pura impugnara 

completamente. Perceber ou atuar na exterioridade se configura, em última instância, como uma 

ocasião de lembrar, já que nosso impulso à ação instaura um certo vazio psíquico que se revela 

propício à emergência das imagens previamente registradas, um convite à atualização do eu, de 

modo que a memória se deslinde como participação subjetiva na relação consciência-mundo: “O 

fundo mesmo de nossa existência é memória, quer dizer, prolongamento do passado no presente, 

quer dizer, duração ativa e irreversível.” (Bergson, apud Thibaudet; 1923: 96) Em síntese, na relação 

entre consciência e coisa, a memória, inserindo os momentos na duração, interligando-os, constitui 

efetivamente a contribuição da subjetividade no processo de conhecimento. O cérebro limita-se a 

fixar o Eu no presente, viabilizando uma vida ativa e intensa; compete a ele  conectar-nos ativamente 

ao mundo. A conseqüência inelutável dessa conexão reside no afastamento em relação às realidades 

mais profundas que nos habitam: “O cérebro é órgão de eterno presente: por ele o presente é 

presença de um mundo de ações onde se bloqueiam as outras dimensões temporais; ele desvia 

portanto a consciência da vida tornando-a um pensamento atento à vida, mas quanto mais esta 
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atenção é perfeita, mais ela tem a liberdade de escolha, mais a consciência viverá sua atenção ao 

presente das coisas como um presente vivo e intenso.” (Trotignon; 1968:129). 81 

Do acima exposto, depreendemos uma tese renitente em Matéria e Memória: a memória 

não emana de substâncias cerebrais, dos sistemas motores que o compõem ou de movimentos 

moleculares. Postular que as lembranças pudessem ser engendradas pelos mecanismos cerebrais 

revela-se uma “ilusão fundamental”. O pressuposto necessário para a emergência do sujeito que 

incursiona e atua na exterioridade, mas não é prisioneiro de mecanismos quaisquer, é a associação 

simbiótica entre percepção e lembrança ou entre as imagens presentes, atuais, e as imagens passadas, 

virtuais. Logo, sem o subsídio da duração do espírito, não se configura o encontro consciência-

mundo, perduram apenas os estímulos provocados pelos objetos na imagem-centro e as 

possibilidades de respostas indeterminadas que se tornam remotas sem uma instância outra que 

possa desnudar caminhos. Decididamente, não é nos circuitos motores que regem a fisicalidade 

corporal que vai se engendrar a subjetividade que transcende os limites da subjetividade material ou 

o seu desdobramento, ou seja, a relação sujeito-objeto. Bergson elucida: “(...) as questões relativas 

ao sujeito e ao objeto, à sua distinção e à sua união devem ser colocadas mais em função do tempo 

que do espaço.”(Bergson; 1990:53) Admitir que o espírito atua temporalmente na matéria implica 

descartar a representação como pura decorrência das instâncias cerebrais. Nessa perspectiva, para 

que a relação consciência-mundo possa se desenhar, é imprescindível que à percepção pura que 

coincide com a matéria se mesclem as imagens preservadas enquanto lembranças, pertinentes ao 

tempo e não ao espaço, desnudando assim a subjetividade como partícipe desta relação. Ou seja, se 

as imagens passadas se configurassem como registros inscritos nas substâncias cerebrais, a 

                                                 
81 Ao salientar os descompassos entre o  Ensaio e Matéria e Memória, Jankélévicth observa que a 
liberdade adquire uma nova conotação no segundo livro de Bergson: “A liberdade do Ensaio era uma 
maneira de ser de uma pessoa capaz de se aprofundar suficientemente para reencontrar seu passado num 
de seus momentos. E eis que a partir de Matéria e Memória aparece uma outra liberdade, da qual o cérebro 
é órgão, e que é menos pureza interna que direção externa.” (1959:127) Assim, uma nova conotação é 
imputada ao ato livre, o qual não mais é associado à busca de um espírito que coincida consigo mesmo, 
mas trata-se de exercer escolhas e agir, servindo-se justamente dos conceitos estacionários que no Ensaio 
figuravam como a sua própria negação: “Como se, por uma ironia cruel do destino, o poder de ação não 
existisse sem a fraqueza da visão!” (1959:127) Segundo o comentador, esta liberdade seria aquela exercida 
no bom senso que solicita um certo encobrimento do passado para que a vida possa seguir seu rumo e para 
que o homem possa exercer a humanidade que a exterioridade demanda. Não obstante essa nova 
conotação, é ainda da duração que emana a liberdade. Jankélévicth: “O cérebro torna portanto a liberdade 
possível, mas, (...) a liberdade não habita as circunvoluções do cérebro. O cérebro é feito para transmitir as 
excitações, mas o espírito o ultrapassa infinitamente; e o espírito por sua vez se ultrapassa a si mesmo sem 
cessar, porque ele é infinitamente infinito.” (1959:95) 
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percepção pura poderia suscitá-las e atualizá-las. Teríamos então a realização de um fenômeno 

absolutamente insólito, uma vez que, na esteira da análise bergsoniana da matéria, a percepção que é 

ação e se efetua no presente, não poderia engendrar realidades incompatíveis com a sua natureza, 

como imagens inatualizadas, resquícios passados. As lembranças, imagens passadas inatuais, que se 

acoplam à percepção, ao instante presente e não são geradas pela imagem-corpo, atestam a 

prerrogativa da memória: a total independência em relação à matéria ou ao cérebro, o qual não é 

substrato de conhecimento, mas veículo da ação.82  

Por conseguinte, em Matéria e Memória, ratifica-se, com a explicitação do subsídio que a 

subjetividade dá à percepção por meio da memória, a tese central do Ensaio, qual seja, a total 

autonomia do Eu em relação à matéria. Como no Ensaio, o que vemos se erigir aqui é também uma 

celebração da indomável independência imanente à interioridade do Eu. Posto que a realidade 

interna da consciência consiste na duração, dar-se á também uma coincidência entre duração e 

memória Daí a asserção deleuzeana: “Essencialmente, a duração é memória, consciência, liberdade. 

Ela é consciência e liberdade, porque é memória em primeiro lugar.” (Deleuze; 2000:39) Em suma, 

duração e memória confundem-se com a natureza do eu profundo. 

 

3– O inconsciente : do avanço do passado sobre o presente 

Malgrado a análise bergsoniana estabeleça uma equivalência entre a memória e a 

liberdade imanente à vida interior, a intervenção das lembranças na experiência perceptiva vem 

consumar a atuação da subjetividade no mundo exterior. Há efetivamente uma conotação pragmática 

na presentificação mnemônica, que finda por restringir o leque de alternativas para o pensamento e 

para a ação, induzindo o sujeito a comportar-se de acordo com experiências anteriormente adquiridas 

que se mostraram eficazes. Não haveria aqui uma contradição? As lembranças vêm auxiliar a ação, 
                                                 

82 A psicologia, todavia, ao reconhecer a memória como o ponto de contato entre consciência e matéria, 
empenhar-se-á em ratificar a memória como corolário das atividades cerebrais: “Sustentamos que a 
matéria não tem nenhum poder oculto ou incognoscível, que ela coincide, no que tem de essencial, com a 
percepção pura. Daí concluímos que o corpo vivo em geral, o sistema nervoso em particular, são apenas 
locais de passagem para os movimentos que, recebidos sob forma de excitação, são transmitidos sob forma 
de ação reflexa ou voluntária. Isso significa que se atribuiria em vão à substância cerebral a propriedade de 
engendrar representações. Ora, os fenômenos da memória, onde pretendemos apreender o espírito em sua 
forma mais palpável, são precisamente aqueles que uma psicologia cerebral pensa, justamente porque se 
encontram no ponto de contato entre a consciência e a matéria, e os próprios adversários do materialismo 
não vêem nenhum inconveniente em tratar o cérebro como um recipiente de lembranças.” (Bergson; 
1990:55)  
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mas não é o Eu superficial, cuja natureza espelha o espaço circundante, que prevalece no agir e o faz 

consoante as demandas exteriores, instaurando cesuras imensuráveis entre a consciência e ela 

mesma? Como é possível que a memória se confunda com a realidade do Eu profundo e livre, 

engajada que está na ação?  

Conquanto a dimensão mnemônica nos desvele a subjetividade encanecida pelo Eu 

social, ela não é incólume aos apelos da ação pragmática, o que já se adivinha pelo seu envolvimento 

com a percepção. Mais explicitamente: as imagens passadas que a memória projeta no vazio a ser 

preenchido pela escolha da ação obedecem aos critérios de utilidade que regem a conduta da imagem 

centro. À medida que se enriquecem os conteúdos mnemônicos, maior é o leque de ações plausíveis 

que se desenham enquanto alternativas para o intuito pragmático da consciência. O cérebro tem aí 

papel relevante. Justamente porque comprometido com as solicitações externas, este instrumento da 

ação que recorta as imagens no mundo dos objetos também age com eficiência no âmbito da 

interioridade. Ao efetuar a triagem das imagens, delineando o que será efetivamente o real para si e, 

portanto, o nascimento da ordem mundana na qual a consciência se envolverá, a imagem-centro não 

apenas ofusca na totalidade exterior tudo o que não se coaduna com a ação iminente, sua atuação 

obnubila também a interioridade. Devem permanecer iluminadas unicamente as lembranças que se 

aplicam ao agir e ao presente. O cérebro se apresenta então, ressaltemos uma vez mais, como 

instrumento de adequação ao mundo. A imagem-centro atua assim como um “coadjuvante motor”, 

para nos servirmos da terminologia bergsoniana. É tarefa sua selecionar as imagens passadas 

pertinentes, descartando aquelas não funcionais, ilustrativas do desperdício e do 

descomprometimento, pertinentes à memória pura, essa sim inerente à interioridade profunda do eu, 

e que constitui propriamente o inconsciente. 

É preciso ressaltar, contudo, que ao servir-se do termo inconsciente, Bergson não 

compartilha o registro da psicanálise. A memória pura é inconsciente não porque consistiria numa 

realidade psicológica exterior à consciência - como o inconsciente freudiano - mas porque se 

contrapõe à dimensão superficial do eu, atestando uma natureza profunda e pungente da consciência, 

que passa ao largo das esferas mais exteriores da psique nas quais se detém a psicologia.83 Em 

                                                 
83 À filosofia, considera Bergson, cumpre ultrapassar estas manifestações superficiais do Eu e apreender a 
subjetividade em sua plenitude: “À filosofia pertence a tarefa de estudar a vida da alma em todas as suas 
manifestações. Exercitando-se na observação interior, o filósofo deveria descer até o fundo de si mesmo, 
depois, retornando à superfície, seguir o movimento gradual pelo qual a consciência (...) se estende, 
prepara-se para evoluir no espaço. Assistindo a esta materialização progressiva, espiando as maneiras pelas 
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Bergson, o inconsciente difere por natureza da consciência, uma vez que não coincide com o Eu 

psicológico. A memória pura, que coincide com o inconsciente, não está presente no cérebro como 

uma coisa; sua natureza é a da mais absoluta virtualidade. Contradita, assim, os esquemas 

associacionistas que situam a memória nos espaços cerebrais. As lembranças correspondem ao 

passado, o qual, como Bergson elucida em Matéria e Memória, se conserva inteiramente no espírito 

de forma independente e não no sistema nervoso central. No presente, onde se desenrola a ação, é a 

consciência reflexa que prevalece. As lembranças que vagueiam espontaneamente nas regiões 

indômitas do eu têm a sua existência transcorrida nesse inconsciente, ou nessa consciência outra, 

obnubilada pela dimensão mais supérflua do eu, cujo intuito é unicamente o de moldar o homem aos 

imperativos mundanos. Nesse sentido, o inconsciente bergsoniano pode ser compreendido como 

uma consciência latente e submersa, na qual as lembranças se encontram antes de serem atualizadas 

pela percepção, e que nada tem a ver com um lugar no cérebro. Equivale justamente àquele Eu que, 

a despeito de sua intensidade, raramente se manifesta, habitando dimensões infrapensáveis de cada 

um de nós, e que permanece virtual, à sombra do seu próprio simulacro.  

Bergson vai argumentar que é justamente a impotência da lembrança no que concerne à 

sua manifestação que vem elucidar o estado de latência em que ela se conserva, ou seja, em estado 

inconsciente. Denunciando a obtusidade do associacionismo, Bergson considera que a resistência 

presente nesta psicologia à idéia de inconsciente deriva da eleição da consciência como a mais 

precípua instância psíquica, como se o deixar de ser consciente implicasse necessariamente a 

pulverização do estado psicológico. O autor vai buscar na sua concepção de consciência como pura 

atividade, como instrumento que preside uma ação e orienta uma escolha, o argumento para refutar a 

assunção da consciência como o todo da realidade psíquica. Destarte, uma vez que consciência e 

presente são coincidentes, tudo o que já não age e já não é partícipe do atual evade-se da 

consciência, o que não significa que tenha sido erradicado: “Em outras palavras, no domínio 

psicológico, consciência não seria sinônimo de existência, mas apenas de ação real ou de eficácia 

imediata, e, achando-se assim limitada a extensão desse termo, haveria menos dificuldade em se 

representar um estado psicológico inconsciente, isto, é, em sua impotência.”(Bergson; 1990:116) Ao 

voltar-se para as imagens que antecedem a tomada de decisão, a consciência recorta as lembranças 

que apresentam coincidência com seu tino pragmático; permanecem, assim, na obscuridade as 

                                                                                                                                                     
quais a consciência se exterioriza, ele obteria ao menos uma intuição vaga do que pode ser a inserção do 
espírito na matéria, a relação entre o corpo e a alma.” (Bergson; 1974: 93)  

 167



imagens passadas que, em sua prescindibilidade no que tange à lógica da ação, atestam justamente a 

presença dessa subjetividade cuja existência virtual não é atualizada, mas não é tampouco subtraída. 

Asserções que vêm caucionar a noção de inconsciente. “Todo o mundo admite, com efeito, que as 

imagens atualmente presentes em nossa percepção não são a totalidade da matéria. Mas, por outro 

lado, o que pode ser um objeto material não percebido, uma imagem não imaginada, a não ser uma 

espécie de estado mental inconsciente?” (Bergson; 1990:117) Nesse sentido, Bergson esclarece não 

apenas a evidência de que a vida mental não se exaure nos contornos da consciência, mas especifica 

a sua noção de inconsciente, a qual não equivale, insistimos, a um arcabouço pulsional no qual se 

acumulam as experiência psíquicas insuportáveis para o eu. Trata-se, antes, de um lado outro da 

consciência, cuja realidade não obedece aos cânones da objetividade, porquanto não iluminada por 

seus intuitos pragmáticos ou pelo compromisso com a ação imediata.  

É desta vocação, imanente ao Eu consciente, para atualizar ou materializar apenas o que é 

coerente com a percepção presente, de modo a delinear escolhas e decisões, que dimana a sensação 

de que a vida psíquica anterior se pulveriza ou de que dela nos resta apenas uma pequena síntese. 

Inversamente, ela permanece em sua completude, nessa instância que o pensamento bergsoniano 

designa inconsciente. Em registro similar ao do Ensaio, em Matéria e Memória, Bergson assinala 

que o espaço, enquanto faculdade imanente à consciência, nos instrumentaliza para o futuro 

próximo, o qual se apresenta dotado de infinitude irremediável. Daí decorre que a extensão, em cuja 

fixidez este futuro vai se inscrever, não se desmaterialize, ou seja, não deixe de ser vislumbrado pela 

imagem-centro e se mantenha constante. Mais claramente: a experiência da percepção é sempre 

aberta e, mesmo que não possa ser visualizada pela consciência em seus desdobramentos futuros, 

ultrapassando os limites por ela alcançáveis, adquire uma configuração atual, de modo que nos 

sentimos ligados à matéria presente e também à matéria futura. O futuro nos faz vislumbrar uma 

prorrogação da nossa existência e atividade prática, daí que a relação presente-passado nos pareça 

menos substancial do que a relação presente-futuro, a qual nos oferece amplas possibilidades de 

ação, configurando-se, pois, com uma forte conotação de realidade.  

Outra será a relação com o lado da consciência obscurecido em sua luminosidade. O 

inconsciente, no qual se mobilizam as lembranças das experiências passadas, não nos enaltece com 

possibilidades inauditas de ação, não desperta expectativas ou qualquer frenesi à consciência; ao 

contrário; o passado advém como uma dimensão na qual já não podemos agir utilitariamente, sua 

conotação é a do sonho e a da irrealidade. Assim, se as expectativas geradas pelo incessante 
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confronto entre a imagem-centro e a totalidade das imagens expande o espaço, as experiências que já 

se consumaram revelam-se por vezes incômodas, e o tempo no qual elas se mobilizam, será antes 

minimizado pela consciência do que incrementado ou ampliado. Assinala o filósofo: “(...) nossas 

lembranças, enquanto passadas, são ao contrário pesos mortos que arrastamos conosco e dos quais 

gostaríamos de nos fingir desvencilhados.” (Bergson; 1990:119) Justamente em razão da primazia 

atribuída ao envolvimento com a matéria e das expectativas da razão, o real deslinda-se para a 

consciência como essencialmente presente, e, em sua interioridade, apenas o que denota consonância 

com essa atualidade figura como real, de modo que as experiências destoantes desta atualidade 

sofrem um encanecimento sistemático. Daí provém que a consciência se mostre arredia ao assédio 

do Eu profundo, incapaz de compreender a preservação do passado em regiões que lhe concernem, 

mas que desconhece, assim como é inapta para compreender a multiplicidade qualitativa que a 

constitui e que lhe é absolutamente estrangeira.  

Ao subtrair do arcabouço mnemônico unicamente as lembranças concatenadas às suas 

finalidades utilitárias, a consciência não apenas negligencia o que considera prescindível, mas 

expulsa-o da sua concepção do real, de sorte que as lembranças esquivas aos intuitos objetivantes 

são dadas como irreais. Conseqüentemente, impõe-se a minimização ou a pulverização da 

participação dos estados não conscientes na existência, e a conseqüente deturpação da vida 

psicológica. Nas palavras do autor, esse reducionismo da subjetividade psíquica, que logra por vezes 

o seu aniquilamento “(...) vicia nossa concepção do espírito, ao espalhar sobre a idéia do 

inconsciente uma obscuridade artificial.” (Bergson; 1990:122) Em suma, este obscurecimento vem 

obstar o reconhecimento de que todo o passado se conserva84; preservação que torna incontestável a 

sua realidade a despeito de seu caráter inconsciente, porquanto age sobre o presente condicionando-

o, ainda que não de forma determinística ou matemática. Na memória se registrará, enfim, a 

totalidade das experiências passadas, que, inserta num processo de continuidade permanente, não 

                                                 
84 São inúmeros os textos em que Bergson menciona as experiências limites como momentos em que este 
passado plenamente conservado no inconsciente se dá a ver: “Haveis ouvido falar de alguém em vias de 
morrer afogado ou enforcado que, uma vez tendo voltado à vida, conta haver tido, durante um instante, a 
visão panorâmica da totalidade de seu passado. (...) É que todo nosso passado está presente, 
continuamente, e não teríamos mais que nos voltarmos a ele para percebê-lo, só que não o fazemos e nem 
devemos fazê-lo. Não devemos, porque nosso destino é viver, atuar e a vida e a ação estão voltadas para a 
frente. Não podemos porque o mecanismo cerebral tem aqui precisamente a função de nos ocultar o 
passado e nos impedir de vislumbrá-lo a cada instante; no entanto, pode iluminar a situação presente e 
favorecer nossa ação, obscurescendo todas as nossas recordações exceto - exceto a que nos interessa e que 
nosso corpo esboça já com sua mímica - aquela que rememora como recordação útil.” (1982:85)  
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consiste em contabilizar dados concernentes ao histórico do eu, mas em recriar infindavelmente o 

passado, cuja plenitude corresponde ao estofo de nossa subjetividade, atestando assim a autonomia 

imanente à vida interior.  

É fundamental elucidar que a conservação do passado nada tem a ver com a fixação de 

imagens anteriormente experienciadas e armazenadas em instâncias cerebrais. Possibilidade 

visceralmente contestada em Matéria e Memória, onde o autor aponta a tendência à inversão a que o 

hábito nos induz: “Mas estamos tão habituados a inverter, para a maior vantagem da prática, a ordem 

real das coisas, padecemos a tal ponto da obsessão das imagens obtidas no espaço, que não podemos 

nos impedir de perguntar onde se conserva a lembrança.” (Bergson; 1990:122) A lógica espacial que 

orienta a consciência, da qual decorrem todas as resistências por ela erguidas para minimizar o outro 

dela mesma, interdita seja a compreensão do passado que age sobre o presente, seja a apreensão da 

conservação das lembranças na duração. Atentemos: uma realidade que em sua virtualidade se revele 

mais veemente que a atual, delineia-se para a consciência reflexa como ininteligível. Para o Eu 

superficial, que reflete a gramática da exterioridade, ampliando o espaço que se configura à sua 

frente e minimizando o tempo que se avulta às suas costas, é plausível que as lembranças se insiram 

num reservatório, do qual seriam subtraídas sempre que necessário, mantendo-se permanentemente 

atualizadas. No entanto, Bergson observa que, mesmo se acatássemos esta hipótese, segundo a qual 

as lembranças se inscreveriam em instâncias cerebrais - idéia que é caucionada pelo reconhecimento 

comum de que basta afirmar que uma coisa se insere em outra, segundo a lógica da relação 

continente e conteúdo, para que a questão da conservação pareça já elucidada -, ela não bastaria para 

explicar a sua preservação: “Esquece-se que a relação continente e conteúdo retira sua clareza e sua 

universalidade aparentes da necessidade que temos de abrir sempre diante de nós o espaço, de fechar 

sempre atrás de nós a duração.” (Bergson; 1990:122) . Para preservar as imagens passadas numa 

espécie de reservatório cerebral - se tal idéia fosse plausível - seria necessário que o cérebro se 

autoconservasse, hipótese que no registro bergsoniano não se sustenta. O cérebro é uma imagem que 

se estende no espaço e situa-se permanentemente no presente, enquanto corte no devir universal, 

juntamente com a totalidade da matéria. Como em sua perpétua atualidade o cérebro poderia 

preservar o inatual? 

Convém verticalizarmos um pouco essa distinção entre o presente e o passado, cujo 

correlato será a distinção entre percepção e lembrança. No intuito de esclarecer as diferenças de 

natureza entre ambas, Bergson tece as mais intrigantes reflexões acerca das diferenciações e das 
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relações que se travam entre o passado e o presente. Nessa perspectiva, assevera que, para 

entendermos a natureza da lembrança em sua existência genuína, é preciso antes definir o presente, o 

qual figura perante a consciência como a marca concreta da realidade. Idealmente pensamos o 

presente como um instante matemático, um ponto entre outros, nitidamente delineado. Se assim o 

fosse, não haveria presente para a consciência, uma vez que a sua função primordial se resume a 

“reter o que não é e antecipar o que ainda não é.” (Bergson; 1974:77). Apropriando-nos da analogia 

do filósofo, a consciência é uma ponte entre o passado e o futuro e o instante configura uma 

demarcação funcional, recurso teórico que separa essas duas instâncias temporais. Antes de 

configurar-se como um instante isolado, o presente ocupa uma duração: “Onde portanto se situa essa 

duração? Estará aquém, estará além do ponto matemático que determino idealmente quando penso 

no instante presente? Evidentemente está aquém e além ao mesmo tempo, e o que chamo ‘meu 

presente’ estende-se ao mesmo tempo sobre o meu passado e sobre o meu futuro.” (Bergson; 

1990:113) Ou ainda: “Sobre este passado nos apoiamos, sobre este futuro nos debruçamos; apoiar-se 

e debruçar-se desta maneira é o que é próprio de um ser consciente. Digamos, pois, que a 

consciência é o traço de união entre o que foi e o que será, uma ponte entre o passado e o futuro.” 

(Bergson; 1974:77) O presente puro revela-se, enfim, uma abstração, um exercício de ficção, e o que 

nossa percepção capta efetivamente é essa espessura de duração que se compõe pelo passado 

imediato e pelo futuro que já se entrevê. Todo o presente dura e ao durar transmuda-se em seu 

antagonista, ou seja o passado. Daí decorre que o presente, mais do que consumar a extinção ou a 

cesura com o passado, constitui a sua continuidade, posto que nele se origina e o perpetua em estado 

de virtualidade.  

Enuncia-se, assim, o modo pelo qual o filósofo tece suas interrogações acerca da natureza 

do presente. A atualidade deste momento nos remete primeiramente sobre o passado, uma vez que o 

instante atual não se detém e, antes mesmo que possamos apreendê-lo, já é inatual; em seguida esse 

momento indivisível que é o presente se projeta e nos impulsiona para o futuro por intermédio das 

ações. Bergson enfatiza que, por ser indivisível e apenas idealmente isolado, o presente corresponde 

a um estado psicológico que equivale simultaneamente a uma percepção do passado imediato 

(sensação) e uma determinação do futuro imediato (ação, movimento). Por conseguinte, o presente 

vem se consumar como um sistema combinado de sensação e movimento, caracterizando-se como 

sensório-motor. Asserção que nos remete à idéia da imagem-centro e à consciência que ela possui de 

si mesma, enquanto corpo extenso no espaço, que, ao mesmo tempo em que experiencia múltiplas 
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sensações, tece os movimentos que recortam o universo material. Situado no âmbito da matéria que 

o sensibiliza e sobre a qual atua, o corpo é campo de ação e, enquanto tal, não apenas é cunhado 

pelas marcas das sensações anteriores, como representa o devir imediato. Dessa forma, o filósofo 

assinala que toda consciência é também antecipação do futuro: “Consideramos a direção de nosso 

espírito a qualquer momento: veremos que ele se ocupa do que ele é, mas sobretudo em vista do que 

ele vai ser. A atenção é uma expectativa; e não há consciência sem uma certa atenção à vida. O 

futuro lá está: ele nos chama, ou melhor, ele nos puxa: essa tração ininterrupta que nos faz avançar 

na rota do tempo é também a causa de que ajamos continuadamente. Toda ação é um penetrar no 

futuro.” (1974:77). Nesse registro, Bergson vai postular que o corpo se apresenta como um corte na 

continuidade de devir constitutiva da realidade, uma clivagem na percepção do mundo material que 

instaura um intervalo no qual se delineia a ação futura. Dito de outro modo, o corpo, situado no 

centro do mundo material, ao percebê-lo instaura o presente, o qual consiste propriamente na matéria 

que recomeça incessantemente.85 O autor esclarece: “Se a matéria, enquanto extensão no espaço, 

deve ser definida, em nossa opinião, como um presente que não cessa de recomeçar, nosso presente 

inversamente, é a própria materialidade de nossa existência, ou seja, um conjunto de sensações e de 

movimentos, nada mais.” ( Bergson; 1990:114). 

No pensamento bergsoniano, o presente não é, apenas age; sua tônica é a da atividade ou 

utilidade. Inversamente, o passado não age; em sua inutilidade e inação ele é. Asserção paradoxal 

que vem transtornar nossos hábitos, uma vez que, sob a égide da visão comum, o ser é ser presente, e 

o passado não tem direto de cidadania, não sobrevive, exatamente porque deixou de ser. A visão 

comum confunde o ser com o presente, considerando que no atual reside o ser que poderá agir. 

Deleuze, argumenta: “Não se trata de dizer que ele 'era’, pois ele é o em-si do ser e a forma sob a 

qual o ser se conserva em si (por oposição ao presente, que é a forma sob a qual o ser se consome e 

se põe fora de si). No limite, as determinações ordinárias se intercambiam: é do presente que é 

preciso dizer, a cada instante, que ele 'era’ e, do passado, é preciso dizer que ele ‘é’, que ele é 

eternamente, o tempo todo. Essa a diferença de natureza entre o passado e o presente.”( Deleuze, 

2000:42). Nesse registro, contraditando as tendências habituais da consciência reflexa e operando a 
                                                 

85 Observa Jankélévitch: “A matéria é meu presente – isto quer dizer duas coisas : 1) Que meu presente, 
quando é puro, é extensão em si mesmo, e que Eu encontro exterioridade em mim; mas 2) que a matéria, 
por sua vez ocupa um lugar no tempo. A matéria não é nada mais que a qualidade em estado extremamente 
diluído, nada diferente da duração em último grau de relaxamento . Quanto ao caráter homogêneo do 
espaço é outra coisa: ele não existe completamente; é um fantasma da imaginação, nascido de 
necessidades utilitárias.” (1959:121) 
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subversão da opinião predominante, Bergson insiste que o passado não deixa de ser, apenas destitui-

se da utilidade. Ao serem pulverizadas de qualquer caráter ativo, as imagens passadas ou virtuais já 

não coincidem tal como o presente com “aquilo que faz”. Em contrapartida, o presente enquanto tal 

é uma ficção, uma vez que em sua instantaneidade só pode ser apreendido como vir a ser ou como 

passado imediato, equivalendo a uma experiência que foi ou será. Assim, não é o passado ou a 

lembrança que constitui realidade evanescente ou destituída de consistência, inversamente, é o 

presente que, atrás de sua nitidez e contundência, revela absoluta dependência do passado, o qual é 

constantemente solicitado a investir no momento atual para que o presente possa existir ainda que ao 

preço da sua completa mutação. Nos termos do autor: “Nós percebemos, praticamente, o passado, o 

presente puro sendo o inapreensível avanço do passado a roer o futuro.” (Bergson; 1990:123) 

Essa contemporaneidade entre presente e passado, ponto central na teoria bergsoniana da 

memória, vem elidir a crença comum de que a passagem do presente se consolida com a sua 

substituição por um novo presente. Assinalando a fragilidade desta perspectiva, Gilles Deleuze 

interroga: “(...) como adviria um novo presente, se o antigo presente não passasse ao mesmo tempo  

que é presente? Como um presente qualquer passaria, se ele não fosse passado ao mesmo tempo que 

presente?” (2000:45) As questões do comentador ratificam a tese bergsoniana: a configuração do 

passado a partir de um presente ulterior só é possível porque eles se constituem em simultaneidade. 

O presente que não pára de passar encontra no passado o pressuposto e a condição de sua existência, 

o qual constitui o ser em si, uma dimensão imemorial que supera infinitamente a consciência, ao 

mesmo tempo em que lhe fornece as condições de atuar e perceber no presente. Por conseguinte, o 

passado aparece, enuncia G. Deleuze, como um já-aí, uma preexistência geral suposta por nossas 

lembranças, o que faz da existência do presente uma infinita contração de momentos anteriormente 

vivenciados: “O presente não passaria sem esta condição. Não passaria, se não fosse o grau mais 

contraído do passado. Com efeito, é digno de nota que o sucessivo não seja o passado, mas o 

presente que passa.” (Deleuze; 1990:122) Daí decorre a idéia de um passado em geral que não 

sucede o presente, antes perfaz o pressuposto necessário para que ele possa passar, de modo que o 

presente só poderá evocar a si mesmo como passado.86 Da contiguidade destes dois momentos 

                                                 
86 - Deleuze localiza aí uma nova proximidade entre Bergson e Platão: “Uma tese como esta só tem como 
equivalente a tese da Reminiscência de Platão. Também esta afirma um ser puro do passado, um ser em si 
do passado, uma memória ontológica capaz de servir de fundamento ao desenrolar do tempo. Uma vez 
mais se faz sentir, profundamente, uma inspiração platônica em Bergson.” (2000:46)  
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temporais, decorre que o passado em sua integralidade coexista com todo e qualquer presente.87 

Subjaz a essa tese bergsoniana a refutação da crença habitual de que o primeiro possa ser composto 

com o segundo, que ambos estabeleçam uma relação de sucessão ou ainda que transitemos 

gradualmente do presente para o passado. Nesse registro, Bergson insiste em dissociar a memória de 

uma faculdade mental à qual caberia reter o passado para vertê-lo sobre o presente. Esta ilusão 

decorre do hábito de ignorarmos seja a mudança concomitante à continuidade, seja o fato de que o 

passado mais longínquo subjaz ao presente, de modo que ambos constituam simultaneamente um 

processo de mudanças ininterruptas. Com a assunção deste progresso ininterrupto, a conservação do 

passado já não se configura como algo extraordinário e torna-se prescindível a representação de uma 

instância material, de um aparelho que contenha o tempo já vivido, registrando os fragmentos 

passados suscetíveis de irromperem na consciência. Por consegüinte, o   passado não existe em 

estado de inércia, como coisas arquivadas ou inscritas nas instâncias cerebrais. O filósofo precisa: 

“O passado se conserva em si mesmo, automaticamente.” (Bergson; 1959:1387) Idéia que para ser 

compreendida implica o reconhecimento da continuidade de nossa vida interior. 

À luz dessas proposições, interrogar onde as lembranças se conservam constitui 

efetivamente um falso problema, que o próprio Bergson já enunciara como inócuo, em sua 

conferência A alma e o Corpo: “Mas, se a lembrança não foi armazenada no cérebro, onde se 

conserva? Na verdade, não estou certo de que a questão ‘onde’ possua ainda um sentido quando não 

se fala mais de corpos. Clichês fotográficos se conservam numa caixa, discos fotográficos num 

armário; mas por que lembranças, que não são coisas visíveis e tangíveis, necessitariam um 

recipiente, e como poderiam tê-lo? Aceitaria, se se insiste nisto, mas tomando num sentido 

puramente metafórico, a idéia de um recipiente onde as lembranças seriam alojadas, e diria então, 

muito simplesmente, que elas estão no espírito.” (Bergson; 1994:102) As palavras de Bergson 

sugerem que interrogar acerca do lugar das lembranças revela o desejo de situá-las no espaço, na 

objetividade, o que efetivamente se daria se o cérebro fosse o seu receptáculo. No entanto, se o 

                                                 
87 - Sobrevivência que se efetivará em diferentes níveis de contração e dilatação, o que leva Deleuze a 
afirmar que a duração bergsoniana, tal como explicitada em Matéria e Memória, será definida pela 
coexistência e muito menos pela sucessão, tal como Bergson se pronunciara no Ensaio: “Em Os Dados 
Imediatos, a duração define-se realmente pela sucessão, sendo que as coexistências remetem ao espaço – e, 
pela potência de novidade a repetição remete à matéria. Porém, mais profundamente, só de modo relativo a 
duração é sucessão (...). A duração é certamente sucessão real, mas ela só é isso porque mais 
profundamente ela é coexistência virtual: coexistência consigo de todos os níveis, de todas as tensões, de 
todos os graus de contração e de distensão.” (Deleuze; 2000:47)  
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cérebro está para a objetividade e coincide com a natureza da matéria, a lembrança está para a 

subjetividade e sua natureza é a do espírito. “É absurdo misturar as duas linhas, concebendo o 

cérebro como reservatório ou substrato das lembranças.” (Deleuze; 2000:42) Notadamente, as 

imagens passadas e virtuais se preservam, mas uma vez que a natureza dessas imagens é a da 

ausência e a da inatualidade, é no tempo, no ser, não no espaço que elas permanecem. As lembranças 

estão na duração que coincide, assim, com o inconsciente. Elas se conservam a si mesmas e 

prescindem de um espaço que as armazene. As lembranças são o passado e ele não está no cérebro. 

Mais apropriado seria afirmar que o passado contém a consciência, à medida que constitui o estofo 

original a partir do qual ela é engendrada.  

É interessante notar que a imbricação entre passado e presente é reveladora de uma nova 

conotação que a duração vai assumir em Matéria e Memória, não apenas em virtude de uma 

inusitada relação entre presente e passado, mas também devido a uma incomum relação entre a 

matéria e o espírito. Merleau-Ponty, ao mencionar o modo pelo qual Bergson vai transgredindo e 

abandonando um positivismo inicial, alude a Jean Hyppolite, que estabelece uma diferenciação entre 

duração nesta obra e no Ensaio. Enquanto este último designa como duração uma vida interior 

indivisível que se conserva plenamente, em Matéria e Memória, a duração passa a ser concebida 

como um sistema de oposições (cf. Merleau-Ponty; 1986:37) Nesse novo registro, o espírito antes de 

ser indivisão é o que se empenha em se reunir medrando entre os extremos da lembrança pura e da 

ação pura, ambas, ainda que cada uma a seu modo, inconscientes. Enuncia-se aí uma novidade em 

relação ao Ensaio: agora a memória é responsável pelas deformações do real; antes - se 

compreendemos que a memória é o espírito - sua condição era a de vítima dos sortilégios do espaço: 

“(...) ela é agora, assinala Jankélévitch,  a fonte de todas as miragens, e não mais sua vítima. E como 

a memória é essencialmente espírito, ou mais ainda, o espírito no espírito, é preciso crer que o 

espírito se constrange a si mesmo no ato de conhecimento.” (1959:119)  Posto que a memória 

seleciona as imagens que permitem à consciência cumprir sua destinação pragmática, é agora a 

matéria que é violentada e não mais o espírito. Ou seja, o perceber é dominado pelo peso do passado, 

de modo que o papel da matéria se subordina ao da memória. Por outro lado, o espírito ou a memória 

pura, que Jankélévitch designa o superlativo da memória, se configura no plano inconsciente, em 

total ausência de vínculo com a ação presente. A antítese já não reside na oposição entre tempo e 

espaço, mas entre passado e presente, ou seja, entre dois momentos da duração, e ambos, ainda que 

distintos, parecem possuir as prerrogativas do espírito. A duração contínua do Ensaio é, assim, 
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suplantada por um confronto entre um passado pleno e um presente material que interagem. No 

entanto o autor pondera: “O dualismo teve por efeito privá-los a um e ao outro desta vitalidade que 

era o apanágio do devir completo e orgânico. Resta-nos verificar que o bergsonismo não se limitou a 

esta análise; no trabalho pelo qual os momentos diferenciados procuram se unir, nós veremos 

reaparecer a indivisão e a imanência da duração original; (...).” (Jankélévitch; 1959:121) Assevera o 

autor que, ao separar presente e passado, Bergson não apenas desdobrou a duração, mas fixou a 

matéria no nível do presente, atribuindo a ela um caráter relativamente espiritual. Assim, o espírito 

se instala na exterioridade e esta participa do espírito: “Pela primeira vez a consciência sai de si e 

descobre o parentesco longínquo que a une ao movimento, às mudanças físicas e à extensão 

concreta. Ela aprende a não mais confundir a extensão verdadeira com as miragens de um espaço 

homogêneo, a tensão do movimento real com os esquemas quantitativos que a mensuram. Assim se 

esclarecem as análises penetrantes às quais o Ensaio, entretido pelo problema do tempo, havia 

submetido a idéia de continuidade. Então, podia-se  não compreender que a mobilidade fosse coisa, 

como símbolo de uma duração que monopolizava ainda o privilégio da tensão e da qualidade; não se 

dizia que houvesse em presença do espírito outra coisa que não o espaço indiferente dos geômetras 

(...) Nós sabemos agora que mesmo no espaço a consciência se sente em si mesma, entre coisas que 

lembram vagamente sua própria duração.” (Jankélévitch; 1959:120)  

Do mesmo modo, Merleau-Ponty, aludindo às últimas páginas de Matéria e Memória, 

assinala que Bergson pretende encontrar na matéria e na vida a mesma coesão que descobriu na 

interioridade do eu88. Destarte, as reflexões tecidas nesse texto apontariam na matéria uma imitação 

                                                 
88 Esta interioridade material se explicita, assevera Merleau-Ponty (1986: 25), em Matéria e Memória, 
quando Bergson alude a um pressentimento da memória na matéria. Daí que ao redor da tradicional 
oposição entre a realidade da matéria e o espírito gravitam três oposições que Bergson tratará de atenuar. 
São elas: o inextenso e o extenso, a qualidade e a quantidade, a liberdade e a necessidade. No que tange à 
oposição entre o inextenso e o extenso, Bergson considera que a consciência incompatibiliza estas duas 
instâncias ao fixar a matéria como extensão dividida em corpúsculos, e a realidade psíquica como 
sensações inextensivas projetadas no espaço.  No entanto, enfatiza o autor, essa representação não 
corresponde à realidade da matéria ou ao modo pelo qual poderíamos aprendê-la imediatamente via 
intuição. Equivale, antes, ao engenho de uma consciência que erige artifícios, tornando-os imperativos aos 
fenômenos que não se subordinam aos seus padrões de atuação. Ou seja, assim como o Eu profundo é 
reelaborado pela consciência, numa versão simbólica da realidade profunda de si mesma, pautando-se por 
uma versão  deturpada de si e violentando sua natureza, a matéria também seria objeto de uma 
transposição, da qual resultaria uma concepção passível de assimilação pela lógica de um entendimento 
que fragmenta e decompõe realidades múltiplas, em consonância com as leis que a constituem. O real, no 
registro bergsoniano, não é constituído por partes independentes. O extensivo consiste em algo 
intermediário entre a extensão dividida e o inextensivo puro.  
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da memória, e por conseguinte, da vida e da criação.89 Essa presença da duração (ou memória) na 

matéria, tematizada por Bergson no último capítulo de Matéria e Memória, abrindo o flanco pelo 

qual se desenvolverá A Evolução Criadora, enseja uma possível volta da consciência, a qual se 

constitui como um recorte na exterioridade, à totalidade da presença. A inserção da consciência na 

duração, ou o reencontro com a sua fonte originária, que no Ensaio se viabilizava pela volta para si e 

pelo reencontro com o Eu profundo, transpõe-se para a exterioridade. Sob esse prisma, a cesura entre 

espírito e matéria revela a sua natureza: é pura artificialidade. Recurso a que recorre a consciência 

enquanto entendimento focado no estabelecimento de relações lógicas e jogos de oposições, que 

segmenta e reconfigura o real, adequando-o às suas leis, mas que pode ser transcendido pela intuição 

imediata. Nesse sentido, os grupos de conceitos opostos  pelos quais o Ensaio nos conduz, quais 

sejam, qualidade e quantidade, tempo e espaço, sujeito e objeto, ou, dito de outro modo, 

interioridade e exterioridade, percepção e memória, multiplicidade de fusão e multiplicidade de 

justaposição constituem agora polaridades que se mesclam e que serão relativizadas em Matéria e 

Memória, como sustenta Bento Prado Jr.: “Estes dualismos estavam todos fundados na oposição 

entre a duração interna e a instantaneidade do espaço. Agora que a duração não é mais apenas 

interna, ela passa a constituir o horizonte de todo o dado, mesmo do mundo material .” (Prado Jr.;  

1989:162) 

Além de elucidar-nos acerca desta nova peculiaridade da duração, que resulta numa nova 

leitura das dualidades prescritas no primeiro livro de Bergson, as considerações acerca da natureza 

dos momentos temporais nos esclarecem ainda mais a respeito da natureza da percepção e da 

lembrança. Esse o ponto no qual se detém, por ora, a nossa reflexão. 

 

4– Proximidade e distância entre lembrança e percepção 

A lembrança, completamente desvinculada das sensações, sem conexões quaisquer com o 

corpo, é inextensiva, seu locus de atuação e vigência é o tempo. E cumpre atentar: Bergson não 

                                                 
89 O texto nos instrui: “A Evolução Criadora liga a vida, segundo as palavras de Bergson, quer à própria 
consciência, quer a algo que se assemelhe”, - e como é que qualquer coisa poderia assemelhar-se à 
consciência, se a consciência em que pensamos não possui já a plenitude de uma coisa? Bergson chega a 
tratar a consciência como uma substância dispersa pelo universo, que os organismos rudimentares apertam 
numa espécie de torno e que os organismos mais diferenciados deixaram expandir-se. O que é então esta 
‘grande corrente de consciência’ sem organismo, sem individualidade, que Bergson diz atravessar a 
matéria? Feito facto cosmológico a consciência é irreconhecível.” (Merleau-Ponty; 1986:24) 
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deixa de assinalar que, ao ser secundada por experiências sensoriais, a lembrança inicia seu  

processo de materialização, no qual ela se evade do passado, do cerne mesmo da duração, 

metamorfoseando-se em estado presente, ou, parafraseando o autor, como coisa atualmente vivida. 

Nesse sentido, a ativação da lembrança opera concomitantemente a sua atualização em sensações 

que suscitam movimentos, ou seja, a sua evasão da virtualidade.90 Nas palavras de Deleuze: 

“Também aí esse coadjuvante é duplo. Primeiramente, a percepção se prolonga naturalmente em 

movimentos; uma tendência motora, um esquema motor, opera uma decomposição do percebido em 

função da utilidade. Por si só essa relação percepção-movimento bastaria para definir um 

reconhecimento puramente automático, sem intervenção da lembranças (ou, se se prefere, uma 

memória instantânea, inteiramente residente nos mecanismos motores). As lembranças, todavia, 

intervêm efetivamente, pois, à medida que as imagens-lembranças se assemelham à percepção atual, 

elas se prolongam necessariamente nos movimentos que correspondem à percepção e se fazem 

adotar por ela.” (Deleuze; 2000:53) Vislumbramos, assim que o passado se apropria da vitalidade do 

presente, cuja decorrência é a transmutação da lembrança em percepção. A percepção, encravada no 

presente, é extensiva, experienciada no espaço, na superfície da imagem-centro e delineia-se como 

fonte de movimento em meio às imagens atuais. Como observam Merleau-Ponty e Jankélévitch, ao 

sustentar que “perceber é lembrar”, a teoria bergsoniana promove um amálgama entre percepção e 

memória, o que atribui uma nova realidade à matéria. Não obstante, a atividade mnemônica 

                                                 
90 - Considera Bergson que a sensação atual concerne a porções delimitadas da superfície do corpo do Eu 
enquanto que a lembrança pura não está vinculada ao corpo de maneira alguma. Disso resulta que a 
confusão entre ambas, comumente presente entre os associacionistas, seja inaceitável. Se, ao se atualizar, a 
lembrança provoca sensações, isto não significa que ela comungue a natureza da sensação, mas que ela se 
transforma, deixando de ser lembrança para ser coisa atualmente vivida: “ É justamente porque a terei 
tornado ativa que ela irá se tornar atual, isto é, sensação capaz de provocar movimentos. A maioria dos 
psicólogos, ao contrário, vê na lembrança pura apenas uma percepção mais fraca, um conjunto de 
sensações nascentes. Tendo apagado assim, de antemão, toda a diferença de natureza entre sensação e 
lembrança, eles são conduzidos pela lógica de sua hipótese a materializar a lembrança e a idealizar a 
sensação. (...) Transportando para ela o essencial da sensação e não querendo ver, na idealidade dessa 
lembrança, algo de distinto, que se destaca na própria sensação, são obrigados, quando retornam à 
sensação pura, a lhe concederem a idealidade que haviam conferido implicitamente à sensação nascente. 
Se o passado, que por hipótese não age mais, pode com efeito subsistir no estado de sensação fraca, segue-
se que existem sensações impotentes. Se a lembrança pura, que por hipótese não diz respeito a nenhuma 
parte determinada de meu corpo, é uma sensação nascente, segue-se também que a sensação não está 
essencialmente localizada num ponto do corpo. Daí a ilusão que consiste em ver na sensação um estado 
flutuante e inextensivo, que não adquire a extensão e não se consolidaria no corpo a não ser por acidente: 
ilusão que vicia profundamente, conforme vimos, a teoria da percepção exterior (...). É preciso decidir-se 
quanto a isso: a sensação é, por essência, extensiva e localizada; é uma fonte de movimento; - a lembrança 
pura, sendo inextensiva e impotente, não participa da sensação de maneira alguma.” (Bergson; 1990:115)  
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coextensiva à percepção se atém aos limites da funcionalidade, ou seja, é aquela com a qual a 

consciência se instrumentaliza de modo a lançar-se com alguma segurança em direção aos caminhos 

indeterminados que se abrem à sua frente. Inequivocamente, a maior parte da vida que pulsa nas 

lembranças e na duração é antitética em relação aos cânones que regem a vida mundana e, por essa 

razão, permanece na penumbra. O filósofo: “ É nessa parte iluminada de nossa história que estamos 

colocados, em virtude da lei fundamental da vida, que é uma lei de ação: daí a dificuldade que 

experimentamos em conceber lembranças que se conservariam na sombra.” (Bergson; 1990:123) Em 

face da subsunção da consciência ao imperativos da ação, é que se torna inteligível a perplexidade 

por ela demonstrada diante da noção de inconsciente. A resistência em aceitar imagens que se 

conservem fora do espaço e em assumir a persistência do passado fora dos contornos da inteligência, 

de modo que a realidade do espírito se exacerbe vertiginosamente, justifica-se, assim, pela lógica 

imanente à vida psicológica.  

As diferenças entre presente e passado serão correlatas das diferenças entre percepção e 

lembrança. Esta, ao ser evocada e se presentificar na percepção, se atualiza, deixando assim de ser, 

para agir. Escreve Bergson: “Para que uma lembrança reapareça à consciência, é preciso com efeito 

que ela desça das alturas da memória pura até o ponto preciso onde se realiza a ação. Em outras 

palavras, é do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos sensório-

motores da ação presente que a lembrança retira o calor que lhe confere vida.” (Bergson; 1990:125) 

A presentificação das lembranças puras ou imagens virtuais, decorrente dos apelos da percepção, 

permite que sua ineficácia seja suplantada; a lembrança adquire então uma nova peculiaridade: a da 

utilidade, tornando-se suscetível à análise psicológica. Processo no qual a memória não se desloca do 

presente em direção ao passado. Inversamente, constitui um progresso do passado, do qual afluem as 

lembranças em direção ao presente. Essas considerações nos reportam à crítica bergsoniana ao 

associacionismo, o qual, aponta o autor, elimina a lembrança pura e reduz a vida psicológica a 

sensações e imagens que se diferenciam em grau, mas não em qualidade. Nesse enfoque é que a 

psicofísica, na esteira da metafísica clássica, particularmente no empirismo de Hume, associará a 

estados fortes, a percepção presente, e a estados fracos, as representações passadas ou imagens de 

modo geral. Subjaz a essas considerações a idéia de que, ao se debruçar sobre a natureza da 

memória, o equívoco operado pela psicologia, no seu intento de compreender o homem, se alarga. 

Ou seja, novamente temos a transposição de uma realidade temporal e multifacetada para a lógica 

espacial, na qual a multiplicidade é ordenada e a fusão, substituída por estados justapostos. Esse 
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empenho da psicologia em transportar para o espaço uma realidade que se desdobra no tempo, 

matematizando e reificando uma realidade não material, terá como corolário a impossibilidade 

mesma de apreender o passado e a dimensão inconsciente do eu. Escreve Bergson: “Este é 

precisamente o erro do associacionismo: colocado no atual, esgota-se em vãos esforços para 

descobrir, num estado realizado e presente, a marca de sua origem passada, para distinguir a 

lembrança da percepção, e para erigir em diferença de natureza aquilo que condena de antemão a 

não ser mais que uma diferença de grandeza.” (Bergson; 1990:111) Ao postular-se que uma 

percepção forte evoca um estado similar porém mais fraco, inverte-se o processo que opera o resgate 

do passado, porquanto, para atingi-lo, é nele que devemos nos inserir primeiramente. Com base nas 

assertivas associacionistas, propõe-se que o presente nos instale no passado, pretensão que não 

apenas inverte a realidade do processo, mas denega de forma absoluta as diferenças.  

Na perspectiva bergsoniana, os elementos captados no passado não figuram meramente 

como coadjuvantes no ato perceptivo; o papel a eles destinado não comporta minimizações, uma vez 

que há entre percepção e lembrança uma imbricação. O amálgama em que se confundem lembrança 

e percepção denota certamente que uma não pode prescindir da outra. Em definitivo, a percepção 

pura consiste numa abstração, numa evasão da experiência perceptiva em sua concreção, mas a 

lembrança tampouco pode prescindir da percepção para se atualizar. A essa complementaridade não 

subjaz, todavia, uma coincidência. Se entre representação e matéria - ser e ser percebido - a 

diferença é de grau, o mesmo não ocorre entre lembrança e percepção. Bergson é enfático: neste 

caso, a diferença é de natureza91. Ao postular o mundo material como imagens, ou imagens-objeto 

que interagem, e a percepção pura como ação que se desenha em relação a essas imagens, vimos que 

Bergson rompe com o pressuposto filosófico segundo o qual a percepção teria uma conotação 

especulativa, ou figuraria como uma experiência cognitiva. Características que, aliás, fariam dela 

uma faculdade prescindível e desprovida de sentido, porquanto inútil. Percepção é relação entre 

                                                 
91 À psicologia cumpre justamente perscrutar cada um desses elementos – percepção e lembrança - em seu 
estado puro, destrinçando-os. Inversamente, os psicólogos ignoram a imbricação, consideram-nas como 
estados simples. Segundo Bergson, tal postura impede esses experts de conhecê-las em estados puros e de 
reconhecer-lhes a diferença: “(...) o psicólogo condena-se a ignorar tanto a lembrança pura quanto a 
percepção pura, a já não conhecer senão um único tipo de fenômeno, que será chamado ora de lembrança, 
ora de percepção, conforme predomina nele um ou outro desses dois aspectos, e por conseqüência a não 
ver entre percepção e a lembrança mais do que uma diferença de grau, e não de natureza.” (Bergson; 
1990:50) Equívoco que tem como corolários uma teoria da memória que funde presente e passado e uma 
compreensão da percepção que vê a sua gênese na própria pessoa e não na exterioridade. Erro que 
extravasa a psicologia e repercute na apreensão da matéria seja ela materialista ou idealista.  
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imagens que suscita a ação de uma imagem privilegiada; o tempo desta hipotética percepção seria o 

presente, o qual é denominado pelo autor ídeo-motor: “A atualidade de nossa percepção consiste 

portanto em sua atividade, nos movimentos que a prolongam, e não em sua maior intensidade: o 

passado não é senão idéia, o presente é ídeo-motor.” (Bergson;1990:112) A desconsideração deste 

caráter ativo da percepção, peculiar à tradição filosófica, engendra a ilusão de que entre lembrança e 

percepção temos apenas uma diferença de grau, segundo a qual as lembranças seriam percepções 

enfraquecidas. À incapacidade de diferenciá-las, é correlata uma indistinção entre a natureza do 

passado e a natureza do presente. Equalização que não se sustenta, visto que a percepção pura é 

relação entre a imagem-centro e os objetos e enquanto tal se desvela como conjunto de ações 

nascentes92, ao passo que a lembrança representa o inatual; prima pela ausência. Eis as naturezas 

díspares: uma é atual e atuante, a outra já não age, é inatual. Elucida o comentador: “A lembrança é a 

representação do objeto ausente e esta ausência é feita da multiplicidade das presenças pontuais do 

objeto na percepção. A lembrança não se relaciona com uma percepção mas com uma espécie de 

síntese a posteriori de diversas percepções.” (Leopoldo e Silva; 1994:230) Mediante este papel 

absolutamente outro que a lembrança desempenha, torna-se inaceitável, para a perspectiva 

bergsoniana, concebê-la como percepção mais fraca inscrita no sistema nervoso, que se presentifica 

quando estimulada.  

Ao nos inserirmos na reflexão bergsoniana acerca do inconsciente e da distinção entre o 

presente e o passado, vislumbrávamos subliminarmente a possibilidade de que as imagens suscitadas 

pela memória desvelassem a realidade profunda do eu. A admissão da memória enquanto garantia da 

inserção da subjetividade na exterioridade, ao mesmo tempo que revela a consistência mesma de 

uma interioridade outra, cuja realidade transborda a consciência, denuncia a ambigüidade que a 

permeia. Uma parte da atividade mnemônica é captada pela percepção de modo que, ao afinar-se 

com as solicitações do presente e com a ação, conota uma natureza outra, passando a orientar-se 

pelos critérios da utilidade. Há, todavia, um universo constituído de imagens passadas, puramente 

virtuais, isentas de eficácia, representativas do puro desperdício, que habitam os arcabouços da 

memória e que não se atualizam no decurso da experiência perceptiva, as quais perfazem 

                                                 
92 “Restabeleçamos, ao contrário, o caráter verdadeiro da percepção; mostraremos, na percepção pura, um 
sistema de ações nascentes que penetra no real por suas raízes profundas: esta percepção se distinguirá 
radicalmente da lembrança; a realidade das coisas já não será construída ou reconstruída, mas tocada, 
penetrada, vivida; e o problema pendente entre o realismo e o idealismo, em vez de perpetuar-se em 
discussões metafísicas, deverá ser resolvido pela intuição.” (Bergson; 1990:51)  
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propriamente o inconsciente. Vislumbramos, assim, a coincidência entre a memória e os arcabouços 

da subjetividade: “Compreende-se então por que a lembrança não podia resultar de um estado 

cerebral. O estado cerebral prolonga a lembrança; faz com que ela atue sobre o presente pela 

materialidade que lhe confere; mas a lembrança pura é uma manifestação espiritual. Com a memória 

estamos efetivamente no domínio do espírito.” (Bergson; 1990:197) E o espírito, nós o vimos em 

nossa incursão pelo Ensaio, habita o tempo, não possui a realidade da coisa para que possa estar 

contido no espaço ou agir sobre a matéria. Desenha-se aí a possibilidade de que estas lembranças, 

inúteis do ponto de vista da consciência mais superficial, configurem a outra polaridade da 

percepção pura. Mais claramente: lembranças não funcionais e não evocadas pela ação presente são 

pertinentes à memória pura, a qual coincide com a duração interna. Essa memória pura poderia se 

manifestar em sua total independência, sem contaminar-se com os mecanismos da percepção? Se a 

memória coincide com a duração, portanto, com a interioridade do eu, fazemos nossa a inquietação 

deleuzeana. Supondo que a memória não se presentifique senão mesclada à percepção, em sua 

pureza ela talvez só exista de direito, tal como a percepção pura, ou se manifeste muito raramente, 

tal como o Eu profundo ou a própria duração. Se memória e duração habitam a virtualidade, quando 

a duração se torna memória de fato? “Como se atualiza o que é de direito? Do mesmo modo, 

Bergson mostrará que a consciência é, de direito, coextensiva à vida; mas como, em que condições, a 

vida se torna, de fato, consciência de si?” (Deleuze; 2000:40) Enfim, as lembranças que habitam as 

profundezas de nossa subjetividade podem de alguma forma vir à tona anulando o Eu superficial, 

logrando a plena manifestação do Eu profundo e, conseqüentemente, a coincidência da consciência 

consigo mesma? Que relevância teriam aí as imagens? A problematização de tais interrogações 

exige que nos detenhamos ainda na temática da memória. 

 

5 – Entre o sonho e a ação: a memória involuntária 

Ao ser pensado não na exigüidade de um presente no qual se limita à condição de 

receptor e distribuidor de estímulos, mas no interior de uma temporalidade fluente, o corpo 

apresenta-se como ponto de intersecção de diferentes temporalidades, de modo que se situa num 

presente que, ao ser motivado pelo passado, pode ensejar sua ação futura. No pensamento 

bergsoniano, o corpo constitui então um “limite movente entre o futuro e o passado, como uma 

extremidade móvel que nosso passado estenderia a todo momento em nosso futuro.” (Bergson; 
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1990:60). Nesse sentido, os mecanismos cerebrais efetivam a repercussão do passado no presente, 

configurando a via pela qual a imagem passada se vincula ao real e ao agir no mundo. Explicita-se, 

assim, a importância dos mecanismos motores na presentificação do passado e na sua intersecção 

com o presente. Processo que, por um lado, não apenas atesta o valor do papel desempenhado pelo 

corpo, mas enfatiza ainda mais a sua instrumentalidade; por outro, não isenta a memória de 

cumplicidade, tendo em vista sua conexão com os intuitos pragmáticos. Na conferência sobre o 

sonho, Bergson ratifica este liame entre a memória e a atuação do homem no mundo: “No homem a 

memória é menos prisioneira da ação, reconheço-o, mas adere a ela, ainda: nossas lembranças, em 

um momento dado, formam um todo solidário, uma pirâmide cujo cimo, incessantemente móvel, 

coincide com nosso presente e mergulha com este no futuro.” (1959:886) O comprometimento 

desses mecanismos pode indubitavelmente obstruir a capacidade de ação da imagem-centro sobre os 

objetos que a circundam, ou, em outros termos, a interferência do passado no presente, mas não 

necessariamente elimina a lembrança, uma vez que esta existe no tempo e não no espaço, ou seja, 

não habita as instâncias cerebrais: “Portanto, não há e nem pode haver no cérebro uma região onde 

as lembranças se fixem e se acumulem. A pretensa destruição da lembrança pelas lesões cerebrais 

não é mais do que uma interrupção do progresso contínuo através do qual a lembrança se atualiza.” 

(Bergson; 1990:102)93 Com tais considerações, evidencia-se que o caráter utilitário da memória, 

                                                 
93 Asserção que se substancializará com as reflexões concernentes às situações em que lesões físicas 
extinguem a memória, ou melhor, impedem-na de se presentificar. Bergson observa que a defesa da 
acumulação das lembranças no cérebro se ancora na exemplificação das doenças da memória. No entanto,  
essas doenças demonstram que certos tipos de memória não estão necessariamente associadas a lesões 
específicas do cérebro: “Ora, nas amnésias em que todo um período de nossa existência passada por 
exemplo, é bruscamente e radicalmente arrancado da memória, não se observa lesão cerebral precisa (...).” 
(Bergson; 1990:194) A afasia seria uma exceção, mas, melhor avaliada, mesmo esta anomalia não pode 
dar consistência à tese da fixação das lembranças na substância cerebral: “Na verdade existe apenas um 
caso, um único, em que a observação pareceria inicialmente sugerir tal idéia: referirmo-nos à afasia, ou de 
maneira mais geral, aos distúrbios do reconhecimento auditivo e visual. É o único caso em que se pode 
atribuir à doença uma localização constante numa circunvolução determinada do cérebro; mas é também 
precisamente o caso em que não verificamos a supressão mecânica e imediatamente definitiva de tais e tais 
lembranças, mas antes o enfraquecimento gradual e funcional do conjunto da memória interessada. (...) O 
que realmente é atingido são as regiões sensoriais e motoras correspondentes a esse tipo de percepção, e 
sobretudo os anexos que permitem acioná-la interiormente, de sorte que a lembrança, não achando mais a 
que se prender, acaba por tornar-se praticamente impotente: ora, em psicologia impotência significa 
inconsciência. Em todos os outros casos, a lesão observada ou suposta, jamais claramente localizada, age 
através da perturbação que transmite ao conjunto das conexões sensório-motoras, seja por alterar essa 
massa, seja por fragmentá-la; daí uma ruptura ou uma simplificação do equilíbrio mental e, por tabela, a 
desordem ou a disjunção das lembranças.” (Bergson; 1990:194) Nesse sentido, a vida do espírito, a 
memória, não cessa, o que pode ocorrer são perturbações nas condições sócio-motoras, que impedem a 
inserção do espírito ou da memória na ação, jamais o desaparecimento da memória em virtude do 
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embora incontestável, não abrange toda a vida mnemônica. No intuito de salvaguardar as lembranças 

puras e precípuas que substancializam a própria subjetividade, Bergson empreende uma 

diferenciação interna da vida mnemônica, ressaltando que, se a atuação do passado no presente é 

inequívoca, isto não significa que seja uniforme. Ao contrário, implica diferenciações radicais, 

emblemáticas dos caminhos multifacetados pelos quais o Eu se insere no ser, os quais serão, aliás, 

objeto de reflexão no próximo capítulo. As lembranças provenientes de uma memória ordinária que 

se atualizam nas ações imediatas por intermédio dos mecanismos motores, compõem a memória 

mecânica e habitual. A essa memória, subserviente às exigências circunstanciais, contrapõe-se a 

memória pura, a qual coincide com a duração e com a liberdade. Dela emana a realidade profunda 

do eu, enquanto puro movimento e realidade criadora. Vejamos de que modo a análise bergsoniana 

fundamenta essa diferenciação.  

A memória que se manifesta automaticamente inscreve-se no próprio corpo, atualizando-

se em comportamentos automáticos e na ação sobre os objetos. Tem as peculiaridades de um hábito, 

porquanto sua aquisição ocorre por esforço e repetição de procedimentos ou palavras: “Como o 

hábito, ela exigiu inicialmente a decomposição, e depois a recomposição da ação total. Como todo 

exercício habitual do corpo, enfim, ela armazenou-se num mecanismo que estimula por inteiro um 

impulso inicial, num sistema fechado de movimentos automáticos, que se sucedem na mesma ordem 

e ocupam o mesmo tempo.” (Bergson; 1990:61) Essa memória é necessariamente solicitada por uma 

ação; situa-se mais no presente do que no passado. Trata-se de uma memória agente, aquela que 

sempre é atual porque mantém sua eficácia em relação às exigências imediatas. Parafraseando o 

autor, essas experiências mnemônicas de caráter repetitivo não trazem nada distintivo que as situe no 

passado ou que desvele sua originalidade. A memória fixada mecanicamente “(...) faz parte de meu 

presente da mesma forma que meu hábito de caminhar ou escrever; ela é vivida, ela é agida mais que 

representada; (...).” (Bergson; 1990:62) Notamos de imediato que esta rememoração, de cunho 

mecânico, harmoniza-se com as peculiaridades da consciência reflexa, com a sua lógica pragmática, 

com a disposição para agir na exterioridade e para atender às convenções sociais. Sempre que os 

movimentos modificam o conjunto do organismo, deslocando sua posição e reconfigurando o recorte 

no mundo das imagens externas, estabelecem-se novos critérios de ação que orientam o corpo. 

Advém, então, esta memória dos esforços armazenados desde longa data que fecundam a percepção 

                                                                                                                                                     
comprometimento do cérebro. Daí provém que a lembrança não se aloje na matéria mas que essa ponha 
em nós o esquecimento, afirma Bergson, citando Ravaisson. (1990:146)  
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e delimitam as alternativas para o agir. Ainda que esta memória não atualize lembranças na forma de 

imagens e se atenha substancialmente a movimentos, Bergson assinala que ela deve ainda ser 

contemplada com essa designação, porquanto majora a utilidade de momentos passados estendendo-

os até o presente. Nesse processo, do passado são extraídos movimentos, não imagens. Escreve 

Bergson: “Esta (memória mecânica) só reteve do passado movimentos inteligentemente coordenados 

que representam seu esforço acumulado; ela reencontra esses esforços passados, não em imagens-

lembranças que os recordam, mas na ordem rigorosa e no caráter sistemático com que os 

movimentos a efetuam. A bem da verdade, ela já não nos representa nosso passado, ela o encena 

(...).” (Bergson; 1990: 63) Em suma, a vida mnemônica subsidiária da percepção, pronta a auxiliá-la 

frente às demandas circunstanciais será aquela que encena (desempenha) a vida passada, mas jamais 

poderá atualizá-la, uma vez que “não evoca sua imagem”, nos alerta o autor.  

Ao enunciar-se acerca da recordação desses movimentos como encenações do passado 

Bergson nos permite entrever a cesura mais radical entre as duas memórias. Assim, genuína será a 

memória na qual se inscreve definitivamente o nosso passado, que constitui a própria obscuridade na 

qual ele se preserva. Aí a integralidade do passado prevalece e não apenas as lembranças úteis na 

complementação da ação presente. A conservação do passado desvincula-se, nessa memória, da 

aplicação ou dos interesses utilitários, o registro de experiências pretéritas é realizado como fim em 

si, independente da ação e não subsidiária dos requisitos da percepção. As mais íntimas nuances de 

nossas vivências, as quais se manifestarão em momentos extraordinários, nela se registrarão. Escreve 

Jankélévitch: “(...) a memória não é como se tem dito, uma função derivada e tardia, antes de se 

tornar um órgão independente, faculdade metódica de classificação e distribuição, ela não é outra 

coisa que o vislumbre espiritual de si;  persistindo-se em tratá-la como uma agenda ou calendário da 

alma, então que ela exprima simplesmente isto: nossa pessoa é um mundo onde nada se perde, um 

meio infinitamente suscetível no qual a menor vibração revela as sonoridades penetrantes e 

prolongadas.” (1959:7). Ao emergir, esta memória que desvenda a dimensão espiritual do eu reaviva 

com intensidade as experiências passadas, sem que elas se concatenem com expectativas geradas 

pela ação presente. Nesse ressurgimento do passado, a finalidade utilitária se retrai e prepondera uma 

espécie de desmesura que excede toda e qualquer funcionalidade e expressa, em termos 

bergsonianos, “ (...) tanto capricho em reproduzir quanto fidelidade em conservar.” (Bergson; 

1990:94) Enquanto a memória que se associa à percepção, de caráter voluntário, sofre um processo 

de contração de modo a presentificar a lembrança depurada de detalhes e riquezas, a memória 
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divorciada dos intuitos pragmáticos provoca, ao se manifestar, uma distensão da consciência cuja 

intencionalidade é obscurecida por uma contemporização do passado pleno, veiculado por essas 

lembranças. Esta será a memória verdadeira, nela nos inserimos ao sonhar e ao devanear. 

Entre os dois tipos de memória - aquela através da qual agimos e aquela pela qual 

duramos (Thibaudet; 1923:100) - a diferença será também de natureza e não de grau. Um 

comportamento mecânico que incide sobre o presente, ainda que proveniente também de 

experiências adquiridas no passado, não perfilha tal conotação; inversamente, molda-se com eficácia 

à realidade imediata, adquirindo um verniz objetivo e impessoal. Seu vínculo com o passado torna-se 

imperceptível, porquanto experiências anteriores se inscrevem mecanicamente no corpo 

efetivamente, migrando do tempo para o espaço. Em contrapartida, as imagens passadas, em sua 

virtualidade e autonomia, constituem-se como uma representação que pode ser captada em sua 

inteireza por uma intuição do espírito. São suscetíveis a apropriações diversas, ou seja, nas 

lembranças o sujeito pode deter-se prolongando-as, desdobrando seus detalhes ou pode apreendê-las 

em seu conjunto de modo instantâneo. Consoante a análise tecida em Matéria e Memória, a memória 

autônoma armazena espontaneamente as experiências vividas, os detalhes mais ínfimos do cotidiano, 

de modo a não negligenciar a tônica singular das experiências que nela se inscrevem. Nas palavras 

do autor: “Coextensiva à consciência, ela retém e alinha uns após outros todos os nossos estados à 

medida que eles se produzem, dando a cada fato seu lugar (...), movendo-se efetivamente no passado 

definitivo, e não, como a primeira, num presente que recomeça a todo instante.” (Bergson; 1990:63) 

Conquanto Bergson designe os mecanismos repetitivos como memória, não hesita em considerar que 

apenas as lembranças espontâneas e involuntárias, aquelas que reavivam os momentos dotados de 

unicidade consistem na memória genuína. As lembranças plenas que dela provêm são incompatíveis 

com processos repetitivos e, justamente por não se ajustarem  às demandas da percepção, são 

dotadas de uma um caráter involuntário, cujas causas são obscuras e contraditam profundamente a 

relação que naturalmente estabelecemos com o mundo. São essas as  lembranças que aludem a um 

acontecimento único, cuja singularidade é impressa na memória de modo a instaurar uma diferença 

em relação às outras impressões ali presentes e a subsistir em sua originalidade, como um momento 

irredutível da história do sujeito.  Nesse sentido, nossa vida mnemônica mais profunda preserva o 

passado em sua integridade sem que as imagens dela oriundas sejam maculadas pelas exigências do 

presente; elas se conservam no tempo, invictas. Por essa razão o autor enfatiza: “(...) nela nos 

refugiaríamos todas as vezes que remontamos, para buscar aí uma certa imagem, a encosta de nossa 
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vida passada.”(Bergson; 1990: 64) Essas lembranças desvelam as profundezas de nossa 

interioridade.  

Posto que é a representação simbólica do eu, em detrimento da subjetividade profunda, 

que logra uma manifestação mais acessível, é também a memória, cujo cunho é o da repetição, que 

prevalece. Confundindo-se com a percepção presente, a memória mecânica nos permite, 

indubitavelmente, um envolvimento eficaz com as solicitações externas, operando muitas vezes no 

lugar de uma memória mais autêntica, provocando, comumente, seu obscurecimento e mesmo a sua 

anulação. Processo que tangencia a usurpação de uma pela outra. Evidencia-se assim o correlato 

entre estas duas memórias e as duas dimensões do eu, tal como Bergson as desenha no Ensaio. Ao se 

mobilizarem e repercutirem sobre o presente, a memória involuntária age criativamente, enquanto 

que os movimentos que nos dão a performance do passado, mas não a sua substância, limitam-se a 

repeti-lo. Vislumbramos, assim, uma confluência entre as lembranças que se mobilizam no passado 

pleno, no inconsciente, e a subjetividade mais profunda. Lembremos que o Eu genuíno e livre está 

condenado a raras manifestação em prol de um Eu articulado com a socialização, modelado pela 

linguagem e pela ação mundana. A memória autônoma tem também uma vida subterrânea, o passado 

prolifera e se mobiliza nas instâncias outras do eu, que, para Bergson, constituem o inconsciente, ao 

passo que a manifestação da memória mecânica e repetitiva harmoniza-se com a presentificação do 

simulacro do eu. Delineia-se, assim, a coincidência entre a manifestação desta memória profunda e 

criadora com a realidade mesma do Eu profundo em sua multiplicidade qualitativa e em sua 

incessante mobilidade. As lembranças provenientes do hábito trazem a marca da utilidade, são 

facilmente controladas e atestam a prevalência da memória voluntária, determinada pela vontade de 

quem recorda e subserviente aos desígnios do intelecto. É delas que nos apropriamos amiúde, são 

elas que se nos configuram dotadas de maior evidência. Por conseguinte, terminamos por assumi-las 

como o protótipo da lembrança, enquanto que a lembrança genuína, não pertinente à lógica da 

eficácia ou da adaptação, que em sua espontaneidade “é tanto volúvel em reproduzir quanto fiel em 

conservar.” (Bergson; 1990:69) é minimizada e classificada como um esboço de memória, uma 

lembrança ainda incipiente. 

Não obstante esta lucidez concernente à substancialidade da memória involuntária, 

Bergson não hesita em interrogar: a que vêm essas lembranças mais viscerais? É possível atribuir-

lhes alguma serventia, ou, ao contrário, é lícito presumir que, ao se imiscuírem inesperadamente no 

agir mundano, não nos tornariam menos aptos para responder às demandas externas? Não 
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contraditam nossa relação natural e necessária com o mundo? Não são elas representantes do puro 

desperdício que comprometem nossos intuitos objetivantes? Não operam uma suspeita fusão entre 

fantasia e realidade, uma vez que essas lembranças são em última instância imagens de sonho e 

devaneio? Certamente, correríamos o risco de nos evadir da realidade se a nossa subjetividade fosse 

dominada por uma preponderância das imagens passadas não concatenadas à ação; a capacidade de 

nos adaptarmos ao exterior estaria então comprometida. Escreve Bergson acerca desta memória 

indômita que por vezes insiste em se presentificar sem que tenha sido solicitada: “(...) ela permanece 

caprichosa em suas manifestações e, como as lembranças que traz têm algo de sonho, é raro que sua 

intrusão mais regular da vida do espírito não perturbe profundamente o equilíbrio 

intelectual.”(Bergson; 1990:68). Notadamente, sempre que o sistema sensório-motor, constitutivo do 

sistema nervoso, se apresenta equilibrado, seu esforço é o de minimizar sistematicamente a 

manifestação das recordações ineficazes, as quais são ofuscadas pelas lembranças ou movimentos 

que estão em consonância com o equilíbrio presente.  

Daí provém que o cérebro tenha antes a função de limitar a vida do espírito do que de 

engendrá-la. Não se trata de postular um adormecimento da vida psicológica. Bergson explicita com 

acuidade: por mais que o corpo e os sistemas motores se guiem pela percepção concentrando aí todo 

o seu esforço, a vida psíquica persevera, e preserva no tempo todos os detalhes dos acontecimentos 

experienciados. Conseqüentemente, essa memória autônoma não será facilmente domesticada. Da 

efervescência que a peculiariza resultam constantes insubordinações diante das restrições impostas 

pela consciência. Qualquer flexibilização da atenção, qualquer descuido da consciência pragmática 

atenta ao presente, instaura uma abertura, uma fresta de luz pela qual se lançam as lembranças 

permanentemente submetidas ao exílio, encanecidas pela vigilância da consciência: “Essa lembrança 

espontânea, que se oculta certamente atrás da lembrança adquirida, é capaz de revelar-se por clarões 

repentinos: mas ela se esconde, ao menor movimento da memória voluntária.” (Bergson; 1990:68) 

Ainda que a seleção perpetrada pela consciência não logre o erradicar completo dessas imagens 

impertinentes, elas findam por se desvanecerem, porquanto são obscurecidas pela luminosidade das 

imagens em ação: “No máximo algumas lembranças confusas, sem relação com a situação presente, 

ultrapassam as imagens utilmente associadas, desenhando ao redor delas uma franja menos 

iluminada que irá se perder numa imensa zona obscura.” (Bergson; 1990:65)  

Sob esse prisma, Bergson reitera: a memória ativa exerce constantemente um papel 

inibidor sobre a memória espontânea ou involuntária. Entretanto, não deixa de firmar com sua 

 188



antagonista um certo vínculo, retendo dela apenas as imagens às quais subjaz uma conotação 

utilitária que viabilizam, por exemplo, a associação de idéias. Assim, as lembranças atuam por vezes 

em prol da memória mecânica, indicando-lhe imagens que a precederam em circunstâncias 

anteriores similares à presente, facultando-lhe a escolha da alternativa mais consoante à ação 

nascente. Eis aí configurada a cumplicidade entre as duas formas de memória. Bergson enfatiza 

ainda mais a relação entre as duas memórias, explicitando quão intimamente estão ligadas ao aludir 

ao corpo como instância remanescente das sensações. Certamente, os mecanismos cerebrais não 

contêm o passado ou a realidade profunda do eu, são incapazes de produzir estados intelectuais ou 

imagens quaisquer, mas, indubitavelmente, compete a eles viabilizar que esta realidade movente e 

onírica, que é a do espírito, seja filtrada de modo a coadunar-se às demandas da ação e da 

necessidade, escolhendo as lembranças úteis, completando o presente com a ação por ele solicitada. 

Daí decorre que a memória-corpo, organizada pelo hábito, se ancore numa base mais ampla e 

complexa que se traduz na memória genuína do passado e ambas se apóiem mutuamente. Não 

obstante, Bergson pondera: “Não há nenhum outro caso em que a memória que revê obedeça 

regularmente à memória que repete.” (1990:69) Nesse sentido, cabe à memória mais profunda, na 

qual se registram todas as experiências passadas, fornecer aos mecanismos sensório-motores as 

lembranças adequadas para que reações pertinentes se desenhem e o corpo possa não apenas 

responder aos estímulos externos, mas direcionar suas ações tal como sugerido por experiências 

anteriores e análogas. Por sua vez, a memória-hábito ou os mecanismos sensório-motores viabilizam 

a materialização das lembranças. Estas sem aqueles jamais ultrapassariam a dimensão virtual, 

estariam condenadas aos liames do inconsciente sem possibilidades quaisquer de evasão. A 

conciliação entre as duas memórias é então crucial para que a ação possa se consumar: Escreve 

Bergson: “Supusemos que o espírito percorria sem cessar o intervalo compreendido entre seus dois 

limites extremos, o plano da ação e o plano do sonho. Trata-se de uma decisão a tomar? Reunindo, 

organizando a totalidade de sua experiência naquilo que chamamos seu caráter, ele a fará convergir 

para ações onde se verá, com o passado que lhes serve de base, a forma imprevista que a 

personalidade lhe imprime; mas a ação só será realizável se vier se enquadrar na situação atual, ou 

seja, nesse conjunto de circunstâncias que nasce de uma certa posição determinada do corpo no 

tempo e no espaço.” (Bergson; 1990:142) Eis o modo pelo qual uma certa intersecção entre o tempo 

e o espaço se presentifica no apoio mútuo de duas instâncias mnemônicas - a memória voluntária e a 

memória involuntária - e logra alcançar a adaptação do ser ao mundo.  
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Ancorado nesses pressupostos, Bergson desenha os tipos humanos que essa relação entre 

diferentes instâncias mnemônicas vêm ensejar. Nessa senda, os homens mais adaptados à vida e às 

demandas da exterioridade primam por um comportamento visivelmente permeado pela harmoniosa 

complementaridade entre as duas memórias. O homem de ação será aquele que prima pela eficiência 

em evocar as lembranças relacionadas às suas circunstâncias presentes. Predomina aí, certamente, 

um esforço voluntário que contrai a memória contemporizando com a percepção. Por conseguinte, 

neste tipo de homem será também maior o impedimento que a consciência fixará para uma 

manifestação mais livre e menos utilitária da memória. Tecendo um elogio ao senso prático que sabe 

dosar a influência de uma ou de outra memória, e aludindo aos perfis mais extremistas, Bergson 

opõe o impulsivo ao sonhador.  

O  sonhador figura como aquele mais suscetível ao assalto da lembrança, aquele que a 

todo momento teria em sua psique a profusão interminável e detalhada de suas experiências 

anteriores. Diletante do passado  no qual as lembranças emergem freqüentemente na contramão dos 

apelos e da seleção pragmática da consciência, este tipo personifica, no limite,  a inaptidão  para o 

mundo humano. Por outro lado, o homem de ação, o impulsivo,  que intercepta a todo momento as 

lembranças e as emoções suscitadas por esses assaltos vive na ilusão de um presente que se baste a si 

mesmo, suas ações são mais reflexas do que premeditadas, o que o torna incapaz de representar sua 

vida; resta-lhe encená-la,  vivê-la mecanicamente como autômato orientado pelos hábitos úteis, pelas 

reações por eles ensejadas. O texto é esclarecedor acerca dos inconvenientes de um e outro perfil: “O 

primeiro não sairia jamais do particular, e mesmo do individual. Dando a cada imagem sua data no 

tempo e seu lugar no espaço, veria por onde ela difere das outras e não por onde se assemelha. O 

outro, ao contrário, sempre conduzido pelo hábito só distinguiria numa situação o lado por onde ela 

se assemelha praticamente a situações anteriores.” (Bergson; 1990:128)94 A alusão a essas noções 

limites ameniza-se quando Bergson pondera que esses extremos se mesclam comumente em todos os 

homens, compartilhando suas peculiaridades. A manifestação isolada de uma delas emblematizaria 

uma situação extraordinária: “Não há pelo menos no homem, um estado puramente sensório–motor, 

assim como não há vida imaginativa sem um substrato de atividade vaga.” (Bergson; 1990:138) 

                                                 
94 Nota o comentador: “Mas nós sabemos bem ao fundo que esses sonhadores são tocantes e sublimes - no 
fundo, isso quer dizer: quando se compreende que há dois planos opostos e que só a miséria da vida nos 
obriga a ajustar. (...) os sonhadores são assim lançados entre nós como os grandes distraídos, como os 
sonâmbulos da vida, mensageiros de um mundo glorioso do qual nós sentimos o esplendor, e que seria 
puro e imaculado como o fogo do espírito.” (Jankélévitch; 1959:124)  
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Malgrado esse elogio ao senso prático, subjacente à crítica dos extremos, não podemos minimizar a 

importância do passado, do inconsciente no qual se encontra a subjetividade plena. É no passado que 

o ser está, é nele que os estado psíquicos mais profundos se mobilizam.  

A coexistência entre memória voluntária e involuntária, entre o sonhador e o homem de 

ação em cada um de nós, nos remete novamente à problemática da subjetividade e da dicotomia que 

a permeia. “Toda época do pensamento humano poderia se definir, de maneira suficientemente 

profunda, pelas relações que ela estabelece entre o sonho e a vida desperta. Sem dúvida nós nos 

surpreenderemos sempre com o fato de viver duas existências paralelas amalgamadas uma à outra, 

mas entre as quais nós não chegamos a instaurar uma perfeita concordância.” ( Béguin; 1946:VII) 

Enfim, é entre o plano do sonho e da vigília que a nossa vida se desenha e oscila permanentemente. 

A. Béguin vem alicerçar as proposições bergsonianas ao sustentar que o sonho nos lança numa 

realidade indefinível, cuja amplitude nos ultrapassa e em relação à qual não podemos deixar de 

pensar senão ao preço de uma vida medíocre e diminuída: “Nós somos nosso sonho assim como 

nossa vigília. Explicar o sonho, partindo da consciência diurna, é cometer um ato bárbaro, é se 

condenar a deturpar o sentido e sobretudo a qualidade.” (Béguin 1946:84)  Asserções que nos 

convidam a um retorno à discussão acerca do divórcio entre o Eu e sua natureza indômita e livre, ao 

mesmo tempo que impõem uma interrogação cujo enfrentamento até o momento viemos protelando, 

qual seja: que relevância cabe às imagens no reencontro desta subjetividade outra que a memória 

involuntária nos desvela?  
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III. Imagens-lembranças e inserção na subjetividade: existe uma teoria original das imagens 

em Bergson? 

 

1 – Idéia e imagem como metáfora do pensamento 

Para enfrentarmos, enfim, a problemática do papel da imagem no encontro da consciência 

consigo mesma, é substancial retomar a questão do homem e sua interioridade. Lembremos: na 

leitura bergsoniana da subjetividade, a realidade do Eu transcende os contornos da consciência e 

ultrapassa em muito a condição de instrumento de ação. Unicamente em sua superfície o Eu se 

configura como um conjunto de estados psíquicos justapostos e mensuráveis, refletindo a ambiência 

na qual se circunscreve, canalizando suas energias para tecer as ações orientadas pelas demandas e 

convenções externas. Em suas instâncias mais recônditas e plenas, a realidade subjetiva, nos 

demonstra o Ensaio, é a da duração, o âmbito do puro movimento criador em que os afetos se 

sucedem numa multiplicidade qualitativa, gerando permanentemente o outro de si e desnudando-se 

na sua total independência em relação à matéria. 

Malgrado permaneçamos comumente nas bordas desta realidade temporal que nos habita, 

raramente podendo experienciá-la, a filosofia de Bergson sustenta que a total autonomia do espírito, 

as imagens passadas, ou a memória, encontram aí a sua substancialidade, cuja intensidade não pode 

nunca ser domada, uma vez que a duração é arredia aos ditames de cristalizações quaisquer. A 

memória - não aquela que sobrevive em mecanismos motores ou nos hábitos, mas em lembranças 

independentes, a memória pura na qual se registram todos os episódios por nós experienciados – 

consiste, pois, no espírito mesmo, na duração. Ressaltemos, ainda, que é no âmbito desta duração 

interna que impera a legítima liberdade, na qual os estados afetivos, plenamente experienciados, 

permitem ao Eu agir em consonância consigo mesmo. Em síntese, a duração, a liberdade, o 

movimento imanente ao subterrâneo do eu, configuram a realidade criadora que nos perpassa e na 

qual se inscrevem em estado de mobilização incessante as lembranças em sua virulência e 

completude.  

Sob a égide dessas asserções, vislumbramos que Bergson, como conjeturado por Merleau 

Ponty, efetivamente aponta no homem uma dimensão pré-socrática, a qual vem a ser muito mais 

visceral que a consciência enquanto essência do humano, tal como postulado pela filosofia em seus 

primórdios e em seus desdobramentos prevalentes. Esta dimensão pré-humana reside certamente 
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numa consciência que ultrapassa aquela regida pela intencionalidade pragmática. Trata-se do Eu que 

não age, mas é. O Eu pré-socrático coincide, assim, com o  inconsciente, instância pré-reflexiva, na 

qual impera a dinâmica do tempo, enquanto alteridade do espaço e da estagnação constitutiva da 

representação simbólica através da qual o homem apreende a si próprio. Aí se encontram as forças 

criadoras que impulsionam não apenas as obras humanas, mas, inclusive, a racionalidade que as 

formalizará. Sob essa perspectiva  é que nos empenhamos em afirmar em distintos momentos da 

discussão precedente que, para Bergson, o pensamento ultrapassa a consciência e alcança esta 

dimensão da qual provém a energia fundamentante da própria racionalidade. Daí que as dimensões 

mais profundas da subjetividade não impliquem apenas uma razão ampliada, mas alterem de forma 

incomensurável a condição do humano, tal como postulada por Sócrates. Irrefutavelmente, à visão 

socrática subjaz a perspectiva de que o conhece-te a ti mesmo é transformador, o percurso em 

direção ao mundo do pensamento e da razão tem o cunho da libertação. Entretanto, não se trata aí de 

alteração radical, as mudanças se compatibilizam com a crença na permanência de uma dada 

realidade, ou seja, a realidade mesma da consciência, a qual,  antagônica ao movimento, revela-se 

incólume a alterações radicais.  

Às expensas dessas conjeturas, e para a frustração das expectativas da consciência em 

relação a si mesma, vem a ser outra a natureza mais profunda do eu, quando nos instalamos no 

registro bergsoniano: a dimensão subjetiva dura no tempo. Nesse sentido, somente ao transbordar 

seus próprios contornos e ao transcender o homem socrático  é que a consciência poderia então 

coincidir consigo mesma, sustando a sua vocação para fragmentar, mensurar, deixando-se impregnar 

pelo movimento criador no qual se amalgamam os distintos momentos temporais, cuja resultante 

consiste na geração incessante da diferença e da novidade. Não obstante, quando a consciência se 

empenha na persecução de si mesma numa tentativa de auto-apreensão, opera-se o escandir do 

pensamento numa representação simbólica que visa a expressá-lo de modo claro e fragmentado pelas 

palavras. São os símbolos e as generalidades que orientam nossa inserção no mundo; não podemos 

resistir à atração das forças que nos levam a agir e a viver para a realidade objetiva, o que nos coloca 

na exterioridade seja da matéria, seja de nosso próprio eu. Conseqüentemente, suprime-se a fluência 

do pensamento e edifica-se um pensamento outro, segmentado e claramente articulado. Destarte, 

entra em cena a linguagem que completa a transmudação da ordem do tempo no espaço, de modo 

que a consciência fixe intervalos do movimento no qual o pensamento em sua amplitude é tecido, 

decompondo-o em partes estanques, pulverizando o movimento. Em consonância com Bergson, o 
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desenvolvimento das idéias se dará em simultaneidade com a linguagem, sem a qual as idéias jamais 

teriam direito de cidadania, jamais viriam à luz. Logo, a tendência espacializante da inteligência, 

associada ao papel cristalizador da linguagem, forçam-nos a captar nossa própria interioridade em 

seus aspectos exteriores, impedindo-nos de conhecê-la em sua visceralidade, de modo que nos 

escapa a realidade mais íntima e pessoal desses estados que originariamente nós vivenciáramos. Em 

O Riso, as palavras de Bergson nos remetem à atmosfera do Ensaio: “Dos nossos sentimentos, 

apenas apreendemos o seu aspecto impessoal, aquele aspecto que a linguagem pôde anotar duma vez 

para sempre, visto ser pouco mais ou menos o mesmo nas mesmas condições, para todos os homens. 

Assim, até no próprio indivíduo que somos, a individualidade nos escapa.” (Bergson; 1993: 109) 

Prevalece, assim, uma representação do Eu na qual sua verdadeira natureza transmuda-se: sua 

temporalidade agora é vazia e homogênea, erradica-se a criação. Plasmada no espaço, a 

subjetividade aí delineada seria aquela cuja insígnia seria a da homogeneidade e da uniformidade. 

Sob o estigma da cristalização, que propicia a total deturpação de sua natureza, é que a consciência 

pode compreendê-lo - e, por que não? domá-lo -, tranqüilizando-se com a possibilidade de seguir seu 

itinerário em direção ao conhece a ti mesmo de modo absolutamente seguro, uma vez que o percurso 

aí desenhado se traduz em justapostas imobilidades das quais o surpreendente e o inaudito foram 

erradicados.  

A reflexão bergsoniana acerca da dicotomia do eu revela de forma inequívoca que o 

pensamento ultrapassa os limites da articulação das idéias que se tornam conscientes. No âmbito do 

movimento interno, o pensamento se configura como uma continuidade, um processo ininterrupto e 

heterogêneo que, em sua mobilização incessante, prolifera e engendra  pensamentos, afetos e estados 

de alma outros, confundindo-se com a memória ou com a própria duração. É o que vislumbramos 

quanto retornamos para nossa própria interioridade e apreendemos a vida como uma frase sem fim : 

“Eu descubro, voltando-me para mim mesmo, que minha duração e minha memória são justamente o 

lugar do movimento da consciência; isto que é de fato a continuidade indefinida da vida.” 

(Trotignon; 1968:525) Nessa perspectiva, a vida em si mesma contradiz a atenção à vida, como 

observa Trotignon, uma vez que a consciência simbólica pela qual o Eu se orienta, corta esta frase 

com pontos, virgulas e obstáculos através dos quais olhamos o mundo, e que nos induzem a 

vivenciar a subjetividade pelo prisma da utilidade.95 Destarte, no âmbito da consciência, o 

                                                 
95 Assim é que se opõem o ser superficial, paladino da imobilidade, da banalidade do pensamento preciso e o 
Eu profundo que se confunde com a própria duração vivente, interioridade movente  e criadora. Não obstante, 
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pensamento se mostra articulado, como um sucedâneo de pontos claramente inteligíveis. A idéia 

resulta, portanto, do esforço da consciência em apreender este pensamento mutante e heterogêneo, 

este puro devir que a perpassa, da qual ela é produto, mas em relação ao qual revela o mais absoluto 

distanciamento. O comentário de Leopoldo e Silva alicerça essas observações, quando considera que 

as idéias em última instância perfazem uma representação metafórica do pensamento: “A idéia, 

tomada em si mesmo independente de seu conteúdo representativo, já é sempre metáfora do 

pensamento, na exata medida em que o discurso interior é metáfora do pensamento enquanto 

movimento.” (1994:230) A instauração do pensar e da produção de idéias de modo inteligível e 

articulado só se revela possível ao preço da desnaturação do próprio pensar, com o artifício da 

metáfora, como alerta o próprio Bergson: “A idéia é uma imobilização do pensamento; ela nasce 

quando o pensamento, em vez de continuar seu caminho, faz uma pausa e volta-se sobre si mesmo.” 

(1974:97) Antagônica à idéia é a natureza do pensamento - o pensamento real, concreto e vivo, 

parafraseando o filósofo - que se abandona a si mesmo, emancipado da esfera da necessidade e da 

precisão: “Um pensamento abandonado a si mesmo oferece uma implicação recíproca de elementos 

dos quais não podemos dizer se são vários ou um só: é uma continuidade, e em toda continuidade há 

confusão.” (Bergson; 1974:85)  

Não obstante, a consciência discursiva - o Eu superficial para retomarmos a nomenclatura 

do Ensaio - procede à captura de fragmentos de sua própria interioridade, transmudando realidades 

processuais e contínuas em pensamentos articulados. Enunciar a realidade do Eu como ser temporal, 

como a própria duração, desnuda a impossibilidade de capturá-lo ou defini-lo. Não é outro o motivo 

pelo qual Bergson sustenta que o conhecimento de si aparece-nos comumente como inacessível: 

“Todos já tiveram ocasião de notar que é mais difícil avançar no conhecimento de si do que no do 

mundo exterior. Fora de si, o esforço para aprender é natural; nós o praticamos com uma facilidade 

crescente; aplicamos regras. Em relação ao interior, a atenção deve permanecer tensa e o progresso 

cada vez mais penoso; quase acreditaríamos ir contra a natureza. Não há nisto algo de 

                                                                                                                                                     
é preciso notar que o Eu superficial é também obra do Eu profundo, nele se projeta ao mesmo tempo que  tem 
sua natureza absolutamente obnubilada pela sua própria obra, a qual fragmenta sua origem em palavras e 
imagens. Escreve Trotignon: “ (...) o Eu profundo não sofre passivamente sua esclerose, mas engendra a 
superficialidade que o recobre e que, de outro lado, o Eu superficial, estabilizando a estrutura instável do Eu 
profundo, que é produto da vida criadora destinado a ser negado pela vida, destruído e morto por ela (...).” ( 
Trotignon; 1968:526) Nessa perspectiva é que o Eu superficial estabelece uma tensão com o Eu profundo à 
medida que, inserto na matéria, obstinado com a imediatez pragmática, dissimula incessantemente a angústia 
proveniente se sua própria finitude. 
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surpreendente? Somos interiores a nós mesmos e nossa personalidade é o que deveríamos conhecer 

melhor. Nada disso; nosso espírito move-se aí como em terra estrangeira, enquanto que a matéria lhe 

é familiar e nela se sente em casa.” (1974:126) Ao perquirirmos a natureza desta subjetividade 

articuladora das idéias e compromissada com as respostas aos estímulos produzidos pelas imagens 

circundantes, compreendemos que a subjetividade engajada nesta segmentação do pensamento, ou a 

interioridade necessária para que a imagem-centro responda de forma indeterminada aos estímulos 

provocados pelo universo das imagens, consiste na subjetividade concatenada aos mecanismos de 

adaptação  e à lógica da sobrevivência. Trata-se, justamente, da subjetividade que não pode 

apreender a natureza contínua do pensamento, para a qual o conhecimento das coisas é preferível ao 

conhecimento de si. Eis a interioridade que metaforiza o eu, a subjetividade perseguida pela 

psicologia, a pretensa ciência do homem: “O que se estuda ordinariamente sob este nome 

(interioridade) é menos o pensamento em si mesmo do que uma imitação artificial obtida pela 

composição de imagens e idéias. Mas com imagens, e mesmo com idéias não reconstituiremos o 

pensamento, da mesma forma que não constituiremos o movimento com um conjunto de posições.” 

(Bergson; 1974:97) Nesse sentido, configura-se um Eu simbólico que impõe a subtração do 

pensamento da duração e sua fixação no espaço, às custas da metaforização do pensar.  

Nesse sentido, a subjetividade que se lança sobre a percepção através dos dados 

mnemônicos e que se exterioriza em prol do agir mundano é portadora da mesma artificialidade que 

o Eu simbólico e comunga com ele as mesmas peculiaridades. Inferimos, assim, que a formulação de 

uma idéia discursiva enquanto segmento extraído do movimento é já prelúdio de exteriorização, que 

se completa com a subsunção da consciência aos imperativos da ação.96 Por conseguinte, as 

lembranças que afluem na direção da percepção, consumando o aporte da subjetividade, são  

filtradas pela consciência de modo que se apresentarão o mais assépticas possível, depuradas de suas 

qualidades oníricas. Em suma, esta interioridade que vem fecundar a percepção e é também 

articuladora das idéias, é na verdade constructo, o mais puro artifício, cuja manifestação só ocorre às 

                                                 
96 “A consciência como que recorta, a partir de sua dimensão mais profunda, segmentos de seu próprio 
movimento, os toma como partes fixas pelas quais as consciência superficial (discursiva) organiza o 
pensamento como articulação. Isso já é um início de exteriorização, que se cumprirá plenamente na relação 
ativa da consciência empírica com o mundo que a rodeia e que solicita ações. A alienação da consciência 
perceptiva nas imagens que a rodeiam tem sua condição de possibilidade no movimento da exteriorização da 
consciência em relação a si mesma, que se dá na passagem do Eu profundo ao Eu superficial. Portanto, quando 
a consciência ‘reflete’ sobre seus conteúdos ela não se encontra verdadeiramente a si mesma, mas apenas a sua 
face que está voltada para as coisas ou para as imagens exteriores.” (Leopoldo e Silva; 1994:233)  
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custas do sacrifício da mobilidade criadora do Eu profundo e do pensamento, o qual, no entanto, 

jamais estanca seu movimento, jamais deixa de  durar no tempo. O pensamento transcende em muito 

as formulações que se desenham na consciência reflexa e engloba os afetos, emoções, estados 

psíquicos, lembranças que se mesclam em meio a uma multiplicidade heteróclita que engendra a 

cada momento o outro de si, desdobrando incessantemente o novo e, como assinala Bergson em 

alguns de seus textos, transborda o Eu por todos os lados, de modo que o processo de mutação não 

possui termo: “(...) o pensamento era um movimento indivisível, e (...) as idéias correspondentes a 

cada uma das palavras são simplesmente representações que surgiram no espírito a cada instante do 

movimento do pensamento se o pensamento se imobilizasse, mas ele não se imobiliza.” (Bergson; 

1974: 97) Ante esse descompasso entre o pensamento articulado e o pensamento que dura, Leopoldo 

e Silva aponta uma aporia da reflexão em Bergson, a qual consiste justamente no fato de que a 

consciência, ao refletir sobre o seu conteúdo, opera a separação de si mesma. Logo, não haveria um 

momento no qual a consciência transcendesse sua dicotomia, porquanto seu método de apreensão se 

traduz na fixidez e na homogeneização das diferenças, revelando-se assim incompatível com a 

realidade interior, que é movimento e geração incessante do inaudito.  

Nessa perspectiva,  sempre que a subjetividade responsável pela articulação de idéias e 

pelo processo de racionalização fixa um momento no intuito de auto apreender-se ou volta-se para si 

mesma, almejando a apreensão de seus próprios conteúdos, transmudando-os em objeto de reflexão, 

o faz ao preço da sua desnaturação. O momento ou o instante em que a consciência se detém sobre si 

mesma não seria mais do que a instauração de uma clivagem no devir do pensamento que susta a 

continuidade peculiar do Eu profundo e que se cristaliza na idéia enquanto metáfora. 

Inequivocamente, se a realidade da consciência em sua profundidade é temporal, puro movimento e 

criação permanente do inaudito, a consciência em sua plenitude estará permanentemente adiante de 

si mesma, configurando-se como um objetivo continuamente perseguido mas nunca alcançado. Por 

esta razão Leopoldo e Silva ressalta um paradoxo imanente à aporia da reflexão: “(...) o contato da 

consciência se fazendo consigo própria é o contato com algo que ainda não é.” (1994:234) 

Concebendo o sujeito como puro movimento, o pensamento em seu sentido mais amplo, que se 

confunde com a própria mobilidade, transmuda-se permanentemente e produz pensamentos outros, 

multifacetados e distintos dele mesmo. Processo que faz da indeterminação um de seus atributos e 

que nos permite vislumbrar o ser da consciência como um inapreensível vir a ser. Por conseguinte, a 

consciência reflexa, mesmo quando se empenha em conhecer-se, estaria condenada a representar sua 

 197



realidade mais pungente ou  sua natureza temporal e indeterminada como fragmento estanque e 

cristalizado. Daí a metaforização e a perda de si. Ademais, uma possível coincidência com a própria 

interioridade impõe à consciência a necessidade de traduzir ou expressar o que se vê, fator que 

incrementa a inconsistência e o despropósito  do conhecimento racional da subjetividade mais 

profunda. Traduzir o que é visto implica a utilização de mediações que por si mesmas desnaturam o 

que se oferece à visão. A tradução do Eu ou do ser, sua representação nos termos da inteligência ou a 

sua expressão pela linguagem impõem a estagnação do seu fluxo qualitativo e temporal; provém daí 

a sua reificação97. 

A assunção da interioridade como memória pura e absoluta virtualidade, cuja emergência 

é interditada pela vigilância do Eu simbólico, exacerba a já visceral discrepância entre a consciência 

e o outro dela mesma. Ancorados nesse reconhecimento, conjeturamos que talvez o reencontro da 

consciência consigo mesma, ou a preponderância do inconsciente - cuja natureza é puro espírito, no 

qual se inscrevem as lembranças e a realidade genuína do eu, -  seja tão inverossímil quanto a 

possibilidade de que a idéia venha a superar a condição de metáfora e coincida com o pensamento 

em sua perpétua mobilidade e transmudação. Por outro lado, se a idéia é metáfora do pensamento, a 

subjetividade ao atuar na percepção revela-se também como metáfora da subjetividade em sua 

plenitude. O Eu aí proeminente molda-se à lógica das imagens circundantes e desnuda seu 

distanciamento substancial em relação à sua própria interioridade, em dimensões mais profundas. 

Somos então reconduzidos à interrogação que nos tem norteado e que fundamentava nossa incursão 

no universo bergsoniano: será possível à consciência o encontro consigo mesma e também com a 

totalidade que lhe é constitutiva e que a transcende, na qual vislumbrará a gênese de si mesma? Ou 

estará a subjetividade condenada a conhecer-se na esfera exclusiva do artifício e a permanecer 

perplexa sob a égide de sua própria absurdidade? Enfim, será plausível que o conhece te a ti mesmo 

ultrapasse o seu significado socrático? 

A incursão no Ensaio explicitou que a perspectiva bergsoniana opera um alargamento da 

compreensão do humano justamente na medida em que refuta a sua circunscrição à esfera da 
                                                 

97 - Não obstante a impossibilidade da tradução do ser ou do Eu profundo em termos inteligíveis, a questão da 
tradução se colocará, uma vez que, mesmo ao coincidir com o ser, o homem não pode esquivar-se 
completamente da sua subjetividade parcial. É a necessidade desta compreensão, do que é em sua natureza 
incompreensível para os parâmetros da inteligência humana, que nos conduzirá à ambigüidade com que a 
linguagem é tratada em Bergson, evidenciando que, se o caráter instrumental da linguagem nos condena à 
perda e à evasão do ser, será também, graças a ela, que a coincidência com o ser não estará condenada a um 
silêncio inexpressivo. Tema ao qual retornaremos.  
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consciência e denuncia que o humano transcende a intelectualidade. A racionalidade pode originar-

se no movimento criador que a antecede, mas a razão em si mesma não cria nada, uma vez que é 

pertinente ao entendimento “(...) uma certa faculdade de dissociar, de distinguir e de opor 

logicamente, mas não de criar ou de construir.” (Bergson; 1990:149) Daí que soberana no homem 

não seja a razão, mas a duração, por natureza antinômica aos critérios racionais, orquestrados pela 

temporalidade objetivada, que se contrapõem ao tempo das impressões incessantemente mutantes 

que impregnam o Eu profundo. Seria lícito, assim como Bergson se refere a um pensamento que 

ultrapassa a lógica, aludirmos a uma outra razão, constitutiva do movimento e do espírito, que não 

engendre um tempo simbólico ou um simulacro do Eu. Insertos nesse registro, a questão que nos 

assedia concerne à possibilidade de que alguma outra instância que não as idéias e o instrumento que 

as viabiliza - a linguagem -, nos permita um desvio da alçada da instrumentalidade. Ora, desde que 

adotemos a perspectiva tecida em Matéria e Memória e focalizemos a problemática da 

processualidade  que se desenha entre a memória pura e a percepção, ou seja, o movimento no qual 

medram as imagens-lembranças, talvez vislumbremos que a perda do Eu em relação a si mesmo não 

seja tão fatídica ou insuperável. Assim, será justamente a não fixidez e o íntimo liame entre 

temporalidade e subjetividade que nos conduzirá à problemática das imagens em Bergson.  

As imagens, muito mais plenas de afetos do que a razão, talvez configurem um caminho 

para o conhecimento de si. Eis a tese  subliminar à discussão até aqui tecida.  Mas se esta conjetura é 

plausível, como interpretar as proposições de Thibaudet: “(...) realizar uma imagem é portanto entrar 

na categoria da ação. Não se pensa por imagens, mas se estanca o pensamento com as imagens, as 

imagens marcam antes a interrupção do pensamento do que o pensamento em si mesmo.” 

(1923:120)? Acrescente-se ainda: de que modo se torna lícita  uma oposição entre imagem e idéia se 

o próprio Bergson tece um paralelo entre idéia e imagem ao sustentar que na consciência o 

pensamento se explicita pela composição de idéias e imagens ou, mais radicalmente, estabelece a 

correlação entre imagem e coisa: “As imagens, com efeito, serão sempre coisas, e o pensamento é 

um movimento.” (1990:102)? Diante disso, faz-se inelutável a interrogação: não seria também a 

imagem metáfora do pensamento? Para elucidar e equacionar este problema cumpre retomarmos a 

reflexão bergsoniana acerca das imagens, o exame do não dito: uma espécie de inconsciente 

filosófico, na feliz expressão de Bento Prado Jr. (1989:151). 
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2 - Planos de consciência e imagens-lembranças 

Ao nos referirmos às considerações de Bergson sobre a relação entre o presente e 

passado, vimos que o presente que passa permanentemente está vinculado à ação sobre imagens 

atuais; as lembranças  que a ela se mesclam, representam objetos ausentes e inatuais, representações 

essas que se atualizam através dos mecanismos motores, mas que não são produzidos por eles. Por 

essa razão dirá o autor: “(...) nossa percepção do objeto ausente será um fenômeno completamente 

diferente da percepção, uma vez que entre a presença e a ausência não há nenhum grau, nenhum 

meio termo.” (Bergson; 1990:194) É com o presente, âmbito das sensações e da imediatidade, e com 

a matéria que a percepção trava seus vínculos, enquanto que a memória -  na qual perseveram as 

lembranças puras ou as imagens virtuais -, concerne ao passado, às experiência anteriormente 

vivenciadas que se impregnam nos recônditos arcabouços da subjetividade. Se a percepção e o 

presente se concatenam com a ação imediata sobre a matéria, a dimensão da memória coincide com 

a do espírito, do tempo, da duração. Entretanto,  entre o domínio puramente espiritual no qual os 

detalhes da vida em sua totalidade são originalmente preservados e o domínio da pura matéria ou da 

ação em que o passado se contrai em hábitos motores, desdobram-se os inúmeros e heterogêneos 

planos de consciência98, nos quais dançam as imagens-lembranças. Pondera o autor que a realidade 

da lembrança - que é a do espírito - jamais se revelaria sem o apelo da percepção que a impulsiona e 

a subtrai de sua condição etérea ou sem a imagem que viabiliza a resposta a esse apelo, projetando-a 

em direção ao presente, atualizando-a. Na ausência da imagem, a lembrança estaria condenada à 

impotência, não seria jamais apreendida pela ordem do humano; seu destino seria o da mais absoluta 

e inacessível virtualidade: “Virtual, esta lembrança só pode tornar-se atual através da percepção que 

a atrai. Impotente, ela retira sua vida e sua força da sensação presente na qual se materializa.” 

(Bergson; 1990:104) Da natureza virtual das lembranças decorre a  impossibilidade da memória 

como funcionalidade cerebral ou da idéia do cérebro como depositário de  lembranças ou de 

imagens. Essas é que se  incorporam numa atitude ou nos movimentos sensório-motores, 

preenchendo o vazio configurado pela indeterminação das respostas que caracteriza a imagem-centro 

ao ser estimulada pelos objetos. A memória fornece, assim, à percepção, as imagens concernentes a 
                                                 

98 Deleuze adverte: “Donde a necessidade de não confundir os planos de consciência, através dos quais a 
lembrança se atualiza, e as regiões, os cortes ou os níveis do passado, de acordo com os quais varia o estado 
lembrança, sempre virtual. Donde a necessidade de distinguir a contração ontológica intensiva, em que todos 
os níveis coexistem virtualmente, contraídos ou distendidos, e a contração psicológica, translativa, pela qual da 
lembrança, em seu nível ( por mais distendido que seja), deve passar para atualizar-se e tornar-se imagens.”  
(Deleuze; 2000:51) 
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experiências anteriores que lhe são similares, viabilizando a ação do sujeito. Esta memória com alto 

nível de contração,  coaduna-se aos nossos hábitos empenhados em escandir o movimento: “A 

fragmentação é possível porque há memórias interessadas e parciais que se aglutinam em esquemas 

estacionários.” (Jankélévicth; 1959:129) Entre esta lembrança atualizada na percepção, nos 

movimentos corporais, e a memória pura, inserta na mais absoluta virtualidade, Bergson postula a 

existência de diferentes níveis de consciência, nos quais nos movemos quando carecemos de 

imagens menos concentradas para a persecução de uma rememoração que se coadune a um esquema 

que se esboça no espírito. Antes de nos debruçarmos propriamente sobre a relevância desses planos 

da memória, cuja tematização nos inserirá plenamente na problemática das imagens-lembranças, 

vale inquirir acerca da natureza dos esquemas dinâmicos.  

Em O Esforço Intelectual, texto originalmente publicado na revista Revue Philosophique 

e, posteriormente, incluído na coletânea Energia Espiritual, Bergson insere a noção de esquema 

dinâmico como pressuposto para o desdobramento do esforço intelectual, aquele que exige a 

concentração acompanhada do trabalho mental. Na argumentação aí tecida pelo autor, o esquema 

configura um ponto de partida para a dança das imagens. No caso do esforço mnemônico, as 

lembranças que são facilmente recordadas e que evocamos instantaneamente, ocorrem quando os 

elementos constitutivos desta recordação se situam no mesmo plano de consciência, elas mobilizam 

a memória hábito, de modo que permanecemos predominantemente no plano de sensações e 

movimentos. Quando nos esforçamos por lembrar aquilo que decoramos outrora, por exemplo, é a 

memória automática que atua, por vezes associada a uma reconstrução inteligente, a qual, nesse 

caso, exige apenas uma ínfima participação do espírito. No entanto, quando a lembrança não advém 

espontaneamente e o exercício da memória é acompanhado por um esforço, solicitando trabalho 

mais laborioso, o espírito mobiliza-se entre os vários planos da consciência. Assim, inúmeras 

imagens  devem ser mobilizadas, de modo que cada uma delas evoca aquela que a sucede, de modo 

que uma multiplicidade de imagens se mesclem e nos remetam a uma representação simples e 

indivisível que antecede esta mobilidade imagética. Passa-se, assim, de um plano superior, de uma 

representação condensada, a planos menos elevados, cada vez mais próximos da sensação, nos quais 

a representação se fragmenta em  imagens que, por sua vez, se desdobram em frases e palavras, as 

quais têm aí  o importante papel de concretizar o sentido sugerido pelo esquema.  

Por conseguinte, Bergson sustenta que esquema dinâmico é a designação atribuída à 

representação simples, passível de ser desdobrada em imagens e idéias e entra em cena quando nos 
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empenhamos em evocar recordações que não se atualizam sem um certo tipo de esforço99. Essa 

representação simples, fornecida pela memória, pode desmembrar-se em imagens múltiplas e 

diferenciadas e, conseqüentemente, em palavras, porque atua como um propósito, um impulso 

inicial, o qual não se traduz numa representação que contém imagens, mas na representação de um 

todo à qual é implícita uma interpenetração ou implicação recíproca daquilo que por intermédio das 

imagens e das palavras se apresentará em partes justapostas, exteriores umas às outras. Nesse 

sentido, Bergson nos propõe: “Analisai vosso esforço, quando evocais com dificuldade uma 

recordação simples. Partis de uma representação em que percebeis que se dão, um dentro do outro, 

elementos dinâmicos muito diferentes. Essa implicação recíproca e, por conseguinte, essa 

complicação interior, é algo tão necessário, constitui tão completamente o essencial da representação 

esquemática, que se a imagem que se há de evocar é simples, o esquema poderá ser muito menos 

simples que ela.” (Bergson; 1982:169) Daí que esforçar-se por lembrar implica necessariamente o 

desenrolar de um esquema simples ou concentrado, numa imagem composta por elementos diversos 

e de um certo modo dependentes entre si.  

Esse processo é coextensivo a todo esforço de intelecção, seja ele de interpretação, de 

memória ou, como veremos ainda, de invenção. Conquanto  o movimento a ele inerente  aparente 

deslocar-se  das imagens à significação, registro no qual o ato de compreender se limitaria a 

interpenetrar percepções e imagens, Bergson enfatiza que o espírito, ao interpretar, por exemplo, vai 

da significação ou do pensamento - compreendido como movimento incessante - às imagens. À 

prática da interpretação  subjaz um exercício de reconstrução. Destarte, uma imagem primeira nos 

remete de imediato ao pensamento abstrato, o qual se desdobra em imagens representadas que se 

mesclam com imagens percebidas, visando à coincidência entre ambas100. Eis os requisitos para que 

                                                 
99 - Impossível não se incomodar com a expressão adotada pelo filósofo. Por que recorrer a um conceito tão 
freqüente na linguagem associacionista para designar uma manifestação do espírito? Como compreender a 
ênfase numa associação mecânica entre as imagens? A adesão a esse tipo de expressão, bem como a referência 
ao vínculo mecânico das imagens incita alguns leitores a considerar que, a despeito da insistência bergsoniana 
em dissociar as imagens da condição de produtos cerebrais, Bergson dá aos mecanismos motores uma 
relevância maior do que gostaria. Possibilidade aberta pela idéia de esquema e que será enfatizada pela crítica 
sartriana como veremos ainda nesse capítulo. 
100 Bergson recorre a exemplos: ”Quando ouvimos falar em nosso próprio idioma, esse trabalho de 
interpretação é demasiado fácil para que tenhamos tempo de decompô-lo em suas diversas fases. Mas temos 
clara consciência dele quando conversamos em um idioma estrangeiro que conhecemos de um modo 
imperfeito. Então nos damos conta de que os sons que ouvimos distintamente nos servem de pontos de 
referência, que nos colocamos de súbito em uma ordem de representações mais ou menos abstratas, sugerido 
pelo que nosso ouvido capta, e que, uma vez adotado esse tom intelectual, com o sentido concebido saímos ao 

 202



se efetue o esforço de intelecção, qualquer que seja a sua natureza. A rememoração espontânea 

desenvolve-se no mesmo plano de consciência, num sucedâneo de imagens. Neste caso, o 

deslocamento do espírito é horizontal, as imagens são homogêneas, associam-se mecanicamente 

umas às outras e delineiam um processo permeado pela superficialidade. Outro o quadro quando 

temos em mente uma representação ou significado cujos elementos não se atualizam de modo a 

completar a lembrança. Aqui a metáfora a que Bergson recorre é a pirâmide. Ou seja, a dificuldade 

apresentada por esta outra situação implica um deslocamento vertical de modo que o espírito se 

mobilize, transpondo-se de um plano a outro da consciência. O objeto é único, mas os modos de 

representá-lo serão heterogêneos, variando de acordo com o plano em que se encontram e nos quais 

mobilizam diferentes caracteres intelectuais, os quais podem apresentar-se numa imagem que 

condensa imagens outras ou em esquema que se transmuda em imagens num processo em que se 

atualizam as lembranças.  

Nessa perspectiva, Bergson pondera que “o esforço de evocação consiste em converter 

uma representação esquemática, cujos elementos se interpenetram, em uma representação cheia de 

imagens cujas partes se justapõem.” (Bergson; 1982:172). Em suma, o esforço de intelecção requer 

necessariamente o deslocamento do espírito por planos de consciência heterogêneos, a mobilização 

de imagens que se incorporam à percepção, mas pauta-se essencialmente pelo movimento que parte 

do esquema em direção à imagem percebida. Assevera Bergson: “O esforço intelectual para 

interpretar, para compreender e para prestar atenção é um movimento do esquema dinâmico na 

direção da imagem que o desdobra. É uma contínua transformação de relações abstratas, sugeridas 

pelos objetos percebidos, em imagens concretas, capazes de coincidir com os objetos.” (Bergson; 

1982: 177) . A definição bergsoniana do esquema, nos fornece uma  indicação acerca do modo pelo 

qual as imagens podem ser reconstruídas. Distinto de uma sinopse prévia das imagens que as 

apresente destituídas de detalhes e riquezas e mais abrangente do que a mera representação abstrata 

do significado de imagens múltiplas, o esquema se define como uma espera ou um estímulo para o 

advir das imagens. Bergson: “ (O esquema dinâmico) consiste em uma espera das imagens, em uma 

atitude intelectual destinada às vezes a preparar a chegada de uma determinada imagem precisa, 

como no caso da memória, e outras, em organizar um movimento mais ou menos prolongado entre 

                                                                                                                                                     
encontro dos sons percebidos. Para que a interpretação seja exata é preciso que se produza a conjunção.” 
(Bergson; 1982:175) Acrescente-se que mesmo em nossa própria língua o sentido das palavras não é absoluto, 
visto que depende do contexto, o processo de intelecção só pode se verificar se partimos do sentido ou da 
representação suposta.  
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as imagens capazes de se insertarem nele (...).” (Bergson; 1982: 167) Nesse sentido, o esquema 

aponta para as possibilidades que as imagens virão preencher plenamente com seus contornos já 

definidos e o pressuposto para a sua existência reside na  própria duração. Nas palavras de 

Thibaudet: “A realidade vivente de nosso espírito é uma realidade de movimento, não uma realidade 

de coisa, e isto que o psicólogo percebe nela quando tenta colocar-se em face dela sinceramente e 

sem intermediário, é o que M. Bergson chama de esquemas dinâmicos.” (1924: 119) Daí advém que 

o esquema coincida com a mobilidade interna, de modo que o sentido emane dela, instigando o devir 

de imagens  num jogo mútuo ou numa dança contínua que almejam precisá-los mais concretamente.  

Uma inteligência que só atuasse através de imagens, alerta o autor, jamais recuperaria o 

significado das lembranças, limitar-se-ia a compor um mosaico delas. Restrição que é ultrapassada 

com o sopro do espírito presentificado no esquema, que dota a inteligência de flexibilidade: “Mas 

uma inteligência flexível, capaz de utilizar sua experiência passada, adaptando-a às linhas do 

presente, necessita, ao lado da imagem, de uma representação de espécie diferente, sempre capaz de 

realizar-se em imagens, ainda que sempre distinta delas. O esquema não é outra coisa.” (Bergson; 

1982:189) Nesse registro, o esquema engendrado na duração, de natureza substancialmente virtual, 

desencadeia o esforço intelectual; as imagens em sua dança, lutas e oscilações visam a traduzi-lo, a 

atualizá-lo, de modo a ser captado pela consciência reflexa, viabilizando sua expressão em frases e 

palavras. Aqui os sentidos amalgamados e contidos no esquema se traduzem, finalmente, na lógica 

discursiva, com um sucedâneo de partes estanques, cuja clareza a função social e utilitária da 

linguagem viabiliza.101 

                                                 
101 É importante observar que a relevância aqui destinada à linguagem não deixa de suscitar certo 
constrangimento . Ao problematizar os pontos que aproximam e que distanciam Matéria e Memória do Ensaio, 
Jankélévitch aponta certos descompassos entre essas duas obras, particularmente no que concerne ao lugar 
ocupado pela linguagem. No Ensaio, a existência da espiritualidade é atestada na vivência interna da duração, 
cuja apreensão imediata é interditada por uma maquiagem do espírito, obra da linguagem. O símbolo 
lingüístico é aí avaliado como negação. Malgrado a sua importância para a existência concreta e social dos 
homens, a linguagem é, sobretudo, o artifício que camufla o espírito e separa o Eu dele mesmo, condenando-o 
à prisão do espaço. Escreve o autor: “Dir-se-ia que os conceitos espaciais e as convenções senis são um mal 
que o espírito se auto inflige por gracejo, por prazer, e que ele poderia evitar sem grandes perdas. Não seria 
nenhuma tragédia.” (Jankélévitch; 1959:118) Assim, no Ensaio, o contágio entre duração e espaço não é mal 
inevitável, ele pode ser contornado  e a consciência pode se reencontrar desde que se esquive do espaço e da 
linguagem e viva plenamente sua realidade afetiva. Outra a conotação que a linguagem vai assumir em Matéria 
e Memória. Se antes ela encarnava, parafraseando o autor, o mais perigoso parasita do espírito, agora adquire 
uma função positiva. Graças a ela o homem se adapta ao real e pode agir. Embora o cérebro continue sendo 
avaliado como mero órgão de atenção à vida, cuja função é mimetizar a vida do espírito ou ainda “mimetizar 
as situações exteriores às quais o espírito deve se adaptar.” (Bergson; 1974:98) e não de criação ou produção 
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Essa referência ao papel do esquema dinâmico na mobilidade das imagens nos conduz 

aos diversos planos da consciência. A mobilização das imagens implica trafegar por uma 

variabilidade de níveis que consistem em diferenciadas repetições da vida psíquica, as quais oscilam 

das dimensões mais dispersas e profundas às mais concentradas e superficiais, que se coadunam aos 

imperativos da exterioridade. Nas palavras de Bergson: “Partimos de um estado virtual, que 

conduzimos pouco a pouco, através de uma série de planos de consciência diferentes, até o termo em 

que ele se materializa numa percepção atual, isto é, até o ponto em que ele se torna um estado 

presente e atuante, ou seja, enfim até esse plano extremo de nossa consciência em que se desenha 

nosso corpo. Nesse estado virtual consiste a lembrança pura.” (Bergson; 1990:196) Se nos referimos 

à figura do cone invertido tal como utilizada por Bergson em Matéria e Memória, para representar a 

dinâmica da memória, haveria uma base ilustrativa da  maximização da consciência que se 

transmuda em memória, calcada, portanto, essencialmente na virtualidade do passado que jorra 

constantemente em direção ao vértice, o qual representa justamente a inserção da consciência no 

presente: “A consciência se constitui em interioridade segundo esta imagem do cone, e ela organiza 

sua vida própria segundo esta mesma imagem, de sorte que a relação das imagens entre elas mesmas 

e a relação do esquema à imagem no esforço  intelectual nos recoloca na questão da relação do 

presente com o passado.” (Trotignon; 1968:537) No vértice no cone, a memória se apresenta em 

estado absoluto de contração, de modo que as lembranças se ajustem ao sistema motor. Bergson 

aponta dois movimentos pelos quais a memória adere aos apelos do presente ou se lança em direção 

ao vértice do cone: a translação, no qual não há divisão, a memória se lança em sua completude em 

direção à percepção, mas em níveis de altíssima contração; o outro, o de rotação, no qual ela gira 

sobre si mesma, oferecendo sua faceta de maior conformidade às finalidades utilitárias. Entre o 

vértice e a base, encontram-se as gradações e intensidades diversas que caracterizam justamente os 

distintos níveis de nossa vida interior, quanto mais profundo e menos contraído o nível, mais íntima 

                                                                                                                                                     
de pensamentos, há uma atividade cerebral que se impõe ao espírito. Ou seja, a memória é atraída pela matéria 
que a induz a atuar sobre a percepção e em prol da ação, no âmbito da qual a linguagem tem papel 
determinante . Esta é, segundo Jankélévitch uma novidade em relação ao Ensaio. Antes a linguagem e as 
abstrações espaciais se opunham completamente à duração; agora, memória (espírito) e matéria agem como 
cúmplices orientadas pela percepção. Uma vez que a percepção nunca é pura, o envolvimento entre memória e 
percepção denota a atuação da primeira como elemento que seleciona as imagens adequadas à ação pragmática 
e portanto, à linguagem. Caberia a ela também completar o esforço de intelecção, o qual, após ser traduzido em 
imagens, explicita-se em signos lingüísticos. Assim, em Matéria e Memória, a linguagem, que antes figurava 
com pura denegação do movimento e da vida, colabora com a memória e portanto com o ser assumindo um 
papel positivo. 
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é nossa relação com o ser, mais insertos nele podemos estar. Assinala Bergson, em La Pensée et le 

Mouvant, que a análise da memória evidencia “(...) planos de consciência sucessivos, desde o ‘plano 

do sonho’, o mais distendido de todos, no qual se esparrama, como sobre a base de uma pirâmide, 

todo o passado da pessoa, até o ponto, comparável ao topo, em que a memória não é mais do que a 

percepção do atual com as ações nascentes que a prolongam.” (1974:149) 

Destarte, as imagens, ao tecerem a dança da tradução e da expressão do esquema, 

transladam de um nível a outro, pelos diversos planos da memória, de modo que o aflorar das 

imagens será permeado por uma variabilidade na qual, em suas diferenças, as mesmas imagens 

expressam diferentes realidades temporais, mais dilatadas ou mais contraídas conforme a 

proximidade ou a distância em relação à percepção. O vértice do cone ilustra a nossa vida 

psicológica na qual prepondera uma extrema concentração da memória conectada à ação, cuja 

qualidade seletiva é exacerbada e denega os níveis mnemônicos mais expandidos, os quais 

constituem a interioridade profunda do Eu. Nesse sentido, afirma Bergson: “Minha interioridade é 

assim sempre oscilante entre a espacialidade da matéria e o absoluto da vida.” (Apud Trotignon; 

1968:536) Cumpre sublinhar que estes níveis que se configuram entre os dois extremos, entre o 

presente e passado, ao serem estudados por Bergson, desvelam a estruturação da vida consciente, a 

qual assume importância capital na tematização do Eu profundo. Sem ela, como assinala Trotignon, 

o retorno do Eu à vida absoluta não transcenderia a condição de pura divagação poética. Destarte, os 

distintos níveis da memória evidenciam a plausibilidade da duração íntima do eu, a criação contínua 

que nos perpassa e que é também o movimento da vida em sua maior amplitude. 

As marcas mais intensas de nossa experiência pessoal, sustenta Bergson, habitam as 

camadas mais ocultas da memória, e quanto mais profundo o nível da memória ou quanto mais 

próximos da base do cone nos instalamos, mais dilatada se desvela a personalidade do eu. As 

lembranças que trafegam nos planos mais longínquos da consciência reflexa adquirem o estatuto de 

lembrança pura e enquanto tal são densas e pessoais. No entanto, nas instâncias mais próximas da 

consciência psicológica, essas lembranças podem também ser encontradas; são aí reproduzidas102, 

                                                 
102 Deleuze assinala que os diferentes níveis da memória inserem a repetição na duração, a qual, no Ensaio, 
estava circunscrita ao espaço. É preciso, contudo, sublinhar a peculiaridade dessa repetição: “(...) com a 
coexistência é preciso reintroduzir a repetição na duração. Repetição ‘psíquica’ de um tipo totalmente distinto 
da repetição ‘física’ da matéria. Repetição de ‘planos’, em vez de ser uma repetição de elementos sobre um só 
e mesmo plano. Repetição virtual em vez de ser atual. Todo o nosso passado se lança e retoma de uma só vez, 
repete-se ao mesmo tempo em todos os níveis que ele traça. Retornemos ao ‘salto’ que damos quando, 
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mas com um diferencial: por estarem mais próximas da ação, são menos sonhadas103. Em outros 

termos, nessas regiões as imagens que veiculam as lembranças adquirem conotações mais 

supérfluas, revelam vocação para a estagnação e apresentam-se destituídas de suas minúcias, 

impessoalizadas. Quanto mais próximas do vértice, mais elas se depuram da virtualidade e mais se 

moldam ao presente, ao atual, mais psicológicas elas se revelam. Por conseguinte, distanciadas de 

sua originalidade, imanentes às dimensões mais superficiais da memória, as imagens se tornam 

rasas, reduzidas, de modo que se desnudam como suficientemente banais para acoplar-se à 

percepção, momento em que a iluminação fugaz de representações mnemônicas é substituída pelos 

movimentos corporais. Assim, “as lembranças puras, chamadas do fundo da memória, desenvolvem-

se em lembranças imagens cada vez mais capazes de se inserirem no esquema motor.” (Bergson; 

1990:102) O agir impõe às lembranças a alteração de sua cadência à medida em que se aproximam 

da percepção. Aí a operação mnemônica passa a privilegiar os ditames da praticidade: “(...) o que 

chamamos agir é precisamente fazer com que essa memória se contraia ou, antes, se aguce cada vez 

mais, até apresentar apenas o fio de sua lâmina à experiência onde irá penetrar.” (Bergson; 1990:85)  

O grau de atenção requerido pela percepção é, então, secundado por diferentes camadas 

da memória ou do espírito. Para ilustrar esta idéia, Bergson recorre  a um outro esquema que vem se 

acrescentar à figura do cone, qual seja, o desenho de um conjunto de semicírculos opostos, que 

emblematizam os diferentes níveis de expansão da memória, e os níveis de profundidade temporal 

no qual encontramos os elementos mnemônicos mobilizados. Um primeiro nível imediato, no qual 

se mobiliza a memória-habito é sucedido por outros círculos de maior amplitude que entram em ação 

com o incremento do esforço intelectual ou mnemônico. Em cada um desses círculos a memória está 

inteira, mas quanto mais profundo o círculo, mais dilatada se apresenta a lembrança, de modo que o 

                                                                                                                                                     
procurando uma lembrança, instalamo-nos de súbito no passado. Bergson precisa: recolocamo-nos, 
‘primeiramente no passado em geral, depois em uma certa região do passado’. Não se trata de uma região que 
conteria tais elementos do passado, tais lembranças, em oposição a uma outra região, que conteria outros 
elementos e lembranças. Trata-se de níveis distintos, cada um deles contendo todo nosso passado, mas em um 
estado mais ou menos contraído. É nesse sentido que há regiões do próprio Ser, regiões ontológicas do passado 
em geral’, todas coexistentes, todas ‘repetindo-se' uma às outras.” (Deleuze; 2000:47)  
103 “Entre o plano da ação - o plano em que nosso corpo contraiu seu passado em hábitos motores - e o plano 
da memória pura, em que nosso espírito conserva em todos os seus detalhes o quadro de nossa vida 
transcorrida, acreditamos perceber, (...) milhares e milhares de planos de consciência diferentes, milhares de 
repetições integrais e no entanto diversas da totalidade de nossa experiência vivida. Completar uma lembrança 
com detalhes mais pessoais não consiste, de modo algum, em justapor mecanicamente lembranças a esta 
lembrança, mas em transportar-se a um plano de consciência mais extenso, em afastar-se da ação na direção do 
sonho.” (Bergson; 1990:198) 
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objeto ou a experiência rememorada se configurarão cada vez mais plenos em detalhes e minúcias, 

dos quais a memória mais imediata é depurada. Mais explicitamente, pode ocorrer que a imagem 

escolhida não responda suficientemente às particularidades da ação, o que opera uma evocação de 

camadas ainda mais profundas da memória, nas quais podem ser localizadas as especificidades não 

contempladas pela memória mais imediata. Por essa razão, Bergson assinala que é infindável o 

processo no qual a memória fortalece e enriquece a percepção, exercendo, simultaneamente, um 

poder atrativo sobre lembranças, as quais não cessam de afluir, completando o trabalho mnemônico 

e fornecendo mais subsídios para o reconhecimento. Daí que o esforço com que nos aprofundamos 

nestes círculos não se atém a reproduzir o objeto, mas provoca a formação de sistemas cada vez mais 

amplos nos quais não apenas os objetos ou acontecimentos são situados em regiões cada vez mais 

profundas da memória, mas inclusive a realidade que a ele se associa. Com a ilustração dos círculos, 

Bergson visa a esclarecer a dinâmica da memória, evidenciando que, em seu desdobramento, 

partindo de uma referência qualquer, de um apelo da percepção, ela se movimenta por meio de 

associações de similaridade ou de contiguidade, mobilizando imagens, o que abre a possibilidade 

para a construção dos mais diferentes sistemas que podem surgir a partir de um mesmo episódio, 

imagem ou acontecimento.  

É de importância crucial assinalar que entre a lembrança pura e a percepção, na qual se 

aliam os dados mnemônicos para que a ação se configure, desenrola-se - como já insinuado nestas 

linhas - um processo dinâmico no qual se discriminarão lembrança pura, imagem-lembrança e 

percepção. Bergson alerta, contudo, que a imbricação na qual concretamente elas se delineiam não 

pode ser negligenciada, porquanto nenhuma dessas experiências produz sozinha a realidade104. A  

imagem que expressa a lembrança, conquanto já nos insira no âmbito da matéria, é também 

perpassada pelos resquícios das lembranças, as quais só podem desvencilhar-se da imagem no plano 

do direito, jamais em sua manifestação concreta. Percebemos, assim, que ao aludir à lembrança pura, 

Bergson está ancorado num recurso fictício, tal como o que fizera em relação à percepção pura, o 

que torna crucial a problematização do papel atribuído à imagem não apenas em Matéria e Memória, 

mas em sua obra de modo geral. A lembrança pura jamais se materializa diretamente na percepção, 
                                                 

104 “A percepção não é jamais um simples contato do espírito com o objeto presente; está inteiramente 
impregnada das lembranças-imagens que a completam, interpretando- a. A lembrança-imagem, por sua vez, 
participa da ‘lembrança-pura’ que ela começa a materializar e da percepção na qual tende a se encarnar: 
considerada desse último ponto de vista, ela poderia ser definida como uma percepção nascente. Enfim, a 
lembrança pura, certamente independente de direito, não se manifesta normalmente a não ser na imagem 
colorida e viva que a revela.” (Bergson; 1990:110) 
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uma vez que é essencialmente temporal, enquanto que perceber implica atuar fisicamente no espaço. 

Ao atualizar-se e evadir-se de seu estado virtual, de modo que suas cores se sobressaiam e seus 

contornos se desenhem, a lembrança se adultera, assumindo o contorno de imagens cada vez mais 

límpidas. Encrava-se, assim, na percepção e tende a imitá-la. Poderíamos então afirmar que a 

lembrança se transmuda da condição de ser para a condição de ação. Não se trata aqui de uma 

transição entre o irreal e o real, mas uma passagem que vai da mais pura virtualidade ao atual.  Para 

que compreendamos mais claramente esse processo em que a lembrança se metamorfoseia em 

imagem, atualizando-se na percepção, impõe-se uma nova digressão ou a consecução de um 

parêntese para tematizar a questão da virtualidade, a qual adquirirá relevância cada vez mais 

contundente na obra bergsoniana. 

O virtual no pensamento de Bergson, revestir-se-á de um significado original e vincula-se 

intimamente à criação contínua de imprevisíveis novidades que permeiam o universo. Não se trata 

de uma coincidência com o possível, o qual trava relações com o real, ao passo que o virtual se opõe 

ao atual. Escreve Deleuze ao comentar a importância que o virtual adquire em Bergson: “Devemos 

levar a sério esta terminologia: o possível não tem realidade embora possa ter uma atualidade; 

inversamente, o virtual não é atual, mas possui enquanto tal uma realidade.” ( Deleuze; 1999: 78) 

Debrucemo-nos sobre a diferenciação desses termos.  

Ao sustentar que o ser vivo dura, Bergson pondera que durar consiste em instaurar 

incessantemente o novo, o qual é gerado no tempo. Na realidade temporal, no entanto, nada é gerado 

de um só golpe, de imediato, mas num processo interminável de elaboração, o qual não é 

subliminarmente orientado por determinações quaisquer. Esse processo não equivale a um conjunto 

de elementos estáveis que fornecem previamente as combinações a serem desdobradas 

posteriormente. Se assim fosse, o real seria unicamente a concretude do possível, e este um pouco 

menos do que o real, de modo que a possibilidade das coisas sempre precederia sua existência. 

Equívoco intrínseco às doutrinas que desconhecem a novidade e a  ilusão imanente aos hábitos de 

nosso entendimento, insiste Bergson, em seu  ensaio O possível e o real. Sob a perspectiva traçada 

pelo autor nesse texto, para o olhar que cristaliza o movimento no intuito de apreendê-lo, o real 

apresenta-se como um desdobramento do possível, de modo que toda a criação inaudita poderia ser 

subsumida a tendências antecipadas, por intermédio das quais facilmente se visualizaria sua efetiva 

consecução. No entanto,  a vida, a duração, o universo contraditam esta visão e evidenciam que, no 

desdobrar dos estados sucessivos da realidade, o horizonte abre-se sempre para além do possível. 
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Escreve Bergson: “(...) Por que o possível não é senão o real com um a mais, um ato do espírito que 

devolve a imagem ao passado uma vez que ele é produzido.” (Bergson; 1959:1340) Logo, o possível 

é algo que deduzimos ao refletir sobre o real já configurado, de modo que nos empenhamos em 

conjeturar acerca das alternativas que o antecederam105. Assim, ao refletir-se no passado, a imagem 

do real concretizado, pressupõe-se a existência de uma configuração previamente dada, de modo que 

o possível não seja mais que a representação do próprio real projetada numa instância pretérita: “(...) 

o possível teria sido por todo o tempo, o fantasma que espera sua hora. Daí procede que o possível 

resulte de uma combinação entre a realidade consumada e um elemento extraído dos acontecimentos 

que a antecedem, perfazendo a ilusão de que suas condições já estavam previamente determinadas. 

(...) O possível é portanto a miragem do presente no passado.” (Bergson; 1959:1341) 

Por conseguinte, o conjunto das possibilidades não perfazem uma realidade outra, trata-se 

do próprio real, mas subtraído de sua concretude. Parafraseando o filósofo, não é o possível que se 

torna real, mas  o real que se que faz possível. À afirmação de que  o real em sua totalidade foi 

anteriormente possível, é subliminar a idéia de que o advir de novas realidades acrescenta-se à 

realidade que o antecedeu. Impera aí o sentido da determinação, visto que o novo emerge como 

adição e não como criação radical. A lógica do intelecto, governada pela retrospecção, denega a 

novidade do presente, justificando-o pelos possíveis desenhados pelo  passado porque não admite a 

criação, e não suporta a eficácia criadora do tempo. Assim se manifesta o autor em O Pensamento e 

o Movente: “Seja em relação a uma forma ou a uma qualidade novas, ela (a lógica de retrospecção) 

somente admite um novo arranjo, nada de absolutamente novo. Toda multiplicidade se resolve, para 

ela, num número definido de unidades.” (Bergson; 1974:116)  Em outros termos, para a lógica 

habitual inexiste o engendrar do radicalmente inédito, pulveriza-se a criação de novas formas ou 

idéias, porquanto sua constituição já está dada, ainda que não plenamente concretizada. As 

possibilidades, uma vez desdobradas, ratificam sua própria natureza, sem que nada a ela se 

                                                 
105 Bergson, em O Pensamento e o Movente: “Dir-se-á então que, considerando todos os aspectos do presente 
para prolongá-lo em todas as direções, teríamos, desde logo, todos os possíveis entre os quais o futuro 
escolheria, supondo-se que o futuro escolhesse. Mas estes mesmos prolongamentos poderiam representar a 
adição de qualidades novas, inteiramente criadas, absolutamente imprevisíveis; e, além disto, um aspecto do 
presente só existe como ‘aspecto’ depois que nossa atenção o isolou, recortando assim, de uma certa maneira, o 
conjunto de circunstâncias atuais: como então existiriam ‘todos os aspectos' do presente, antes que tenham sido 
criadas, pelos eventos ulteriores, as formas originais dos recortes que a atenção pode praticar? Esses aspectos 
somente retrospectivamente pertencem ao presente de outrora, isto é, ao passado; e eles não teriam mais 
realidade neste presente, quando ele era ainda presente, do que têm, em nosso presente atual, as sinfonias dos 
músicos futuros.” (1974:114)  
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acrescente de modo a adulterá-la. Nesse sentido podemos dizer que o possível e o real são 

absolutamente coincidentes, malgrado a latência do primeiro. A diferença entre os dois termos se 

atém a um aspecto lógico: “Enfim, na medida em que o possível se propõe à realização, ele próprio é 

concebido como a imagem do real, e o real como a semelhança do possível.” (Deleuze; 1988: 340) A 

idéia do possível cristaliza previamente o resultado, em detrimento do processo que o inventa. O 

novo aí engendrado procede de um projeto anterior, o que o circunscreve a uma reorganização de 

elementos antigos plenamente previsível através da análise. O possível, enfim, não se coaduna com a 

natureza da duração ou do tempo, o qual é essencialmente indeterminado, aberto, geração de 

novidades, enfim, criador.  

 Diante do exposto, avulta a diferença entre o possível e o virtual. Uma realidade que 

se cria a si mesma continuamente, no registro da mais radical imprevisibilidade não é orientada por 

possíveis antecipadamente configurados. É no âmbito da virtualidade que esta criação se processa, 

numa dimensão idealmente preexistente que nada tem a ver com um projeto que, ao se realizar, 

ratifica sua identidade. Dito de outro modo, ao ser realizado, o virtual não se limita a consumar os 

pressupostos de um programa, mas instaura a novidade radical e com ela a diferença e a 

transformação. Em consonância com o enfoque bergsoniano, na realidade do tempo o todo não está 

dado, mas em perpétuo estado de devir. Eis aí uma concepção de real em que o acontecimento, a 

coisa ou o fato provêm do movimento que o engendra e o inventa. A natureza deste real é o próprio 

tempo; nele a virtualidade engendra a si mesma criativamente. A duração, mais do que algo que se 

permite a divisão, consiste no que, ao dividir-se, muda de natureza, atualizando assim os virtuais que 

lhe são constitutivos ainda que indeterminados. O ser em sua natureza aberta e inacabada faz-se em 

plena indeterminação, de modo que sua contínua e inovadora consecução erige-se no virtual. O todo, 

enfim, seguindo Deleuze, é movimento e criação constante, ou seja, só existe virtualmente. O virtual 

não se opõe ao real, mas ao atual, que concerne à matéria, ao presente que passa para dar lugar ao 

novo e à diferença.106 Inferimos, então, que o  virtual é dotado de uma realidade plena que coincide 

com o ser, a duração, a própria vida. O movimento consiste na realização do virtual. Por 

conseguinte, é à noção bergsoniana de tempo que o virtual se vincula: “O presente é a imagem atual, 

e seu passado contemporâneo é a imagem virtual, a imagem especular.” (Deleuze; 1990:99)  A 

realidade do virtual, advoga Deleuze, é a de uma tarefa a ser cumprida ou de um problema a ser 

                                                 
106 “Do virtual, é preciso dizer exatamente o que Proust dizia dos estados de ressonância: ‘Reais sem serem 
atuais, ideais sem serem abstratos’, e simbólicos sem serem fictícios.” (Deleuze; 1988:335) 
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resolvido, o qual suscita os meandros pelos quais se cria a solução, que, por sua vez, em nada se 

assemelha aos pressupostos estabelecidos pelo problema. Não obstante, a consecução dos 

procedimentos em que a problemática será enfrentada opera a atualização do virtual, o que não 

significa uma configuração identitária. O processo no qual o virtual se atualiza é ainda um processo 

criador. Instaura-se uma nova forma cujo pressuposto é a configuração dinâmica de forças e 

finalidades. Não se trata aí da consumação de um possível cujas diretrizes predeterminadas já 

chancelavam o aparecimento do novo. Inversamente, são novas qualidades que se configuram frente 

ao apelo de novas circunstâncias, de modo que a presentificação do atual é também um devir. A 

atualização, uma vez que não se circunscreve a uma possibilidade preexistente e determinada, é 

também geradora de novidades: “Nunca os termos atuais se assemelham à virtualidade que eles 

atualizam: as qualidades e as espécies não se assemelham às relações diferenciais que elas 

encarnam.” (Deleuze; 1988:340) Conseqüentemente,  inexistem similaridades entre o atual e o 

virtual: o atualizar-se instaura a diferença em relação ao próprio virtual, enquanto que o real que 

concretiza o possível o faz por semelhança e intensa afinidade. 

Destarte, nesse trânsito que vai de um extremo ao outro, do virtual ao atual, é que se 

delineiam num processo progressivamente mutante as imagens-lembranças. No limiar de seu 

movimento em direção ao atual, essas imagens muito expressam da lembrança, mas ao se 

explicitarem plenamente na consciência, com as subtrações que lhes são infligidas, plasmam-se no 

âmbito da percepção, com a qual se mesclam e se confundem, como se denegassem seu vínculo com 

o passado e assumem uma conotação outra que não a originária. O passado, todavia, jamais se 

pulveriza completamente, caso contrário as imagens internas e virtuais não se nos configurariam 

como uma manifestação obscura que se incrusta na percepção, mas antes como elemento intrínseco e 

absolutamente constitutivo do estado presente.  Perante a impossibilidade de desfazer a imbricação 

entre presente e passado, Bergson alude mais uma vez ao equívoco da psicologia associacionista. Da 

mesma forma que vai abordar o Eu como um conjunto de estados justapostos, coisificando-o como 

exaustivamente explicitado no Ensaio, essa ciência interpreta a memória como um conjunto de 

elementos inertes, dotados de uma multiplicidade numérica. Negligencia assim a impureza das 

lembranças, o modo pelo qual elementos precedentes e posteriores nela se amalgamam, declarando-a 

como elementos simples, como átomos isolados, exatamente a mesma interpretação que destina aos 

estados mentais. Por conseguinte, a percepção será compreendida como conjunto de sensações 

imediatas, isenta do acréscimo a elas conferido pelas lembranças, enquanto que as imagens passadas 
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serão interpretadas como percepções  menos contundentes, enfraquecidas. Também é 

desconsiderado por essa psicologia o modo pelo qual esta imagem transmuda-se progressivamente 

de lembrança pura (virtual) em imagem-lembrança (atual), lançando-se em direção à percepção. Daí 

decorre que duas realidades temporais, em princípio antitéticas, se equalizam sob a ótica 

associacionista. Bergson admitirá que a lembrança possa atualizar-se na imagem, mas pondera que, 

se nos inserirmos de imediato na imagem, esta não nos conduzirá ao passado. Assim, é no 

movimento do passado em direção ao presente que se delineiam as imagens-lembranças. O passado 

que avança em direção ao presente, do virtual ao atual, pressupõe um desdobramento no qual não se 

pode delimitar claramente os momentos em que lembrança pura, imagem-lembrança e percepção 

estejam pulverizadas umas das outras. Se estivessem fixadas no cérebro como coisas no espaço, 

certamente poderiam ser focalizadas como elementos independentes, mas perante um movimento 

contínuo em que progressivamente uma se torna outra, essa possibilidade não se verifica. Ratifica-se, 

assim, mais uma vez, a recusa do registro associacionista para o qual o cérebro atua como 

depositário de lembranças ou região na qual as imagens se fixariam como coisas no espaço.107   

Em suma, o quadro que se deslinda na análise bergsoniana é o de um dinamismo no qual 

as lembranças enveredam por um desdobrar processual, evadindo-se de um estado de virtualidade 

plena, de uma dimensão temporal e pré-racional, para um estado em que incumbir-se-ão de atuação 

real, da consciência reflexa e da ação no espaço: “(...) uma lembrança, à medida que se torna mais 

clara e mais intensa, tende a se fazer percepção, sem que haja momento preciso em que uma 

transformação radical se opere e em que se possa dizer, por conseqüência, que a lembrança é 

transportada dos elementos imaginativos aos elementos sensoriais.” (Bergson; 1990:103) Bergson 

aponta assim o progresso dinâmico no qual cada um dos estados se metamorfoseia no outro, de 

modo que, ao extrair dele intervalos fixos, perpetramos a subversão de um processo contínuo, 

transmudando-o em conjunto de segmentos estáticos  que pulverizam completamente a sua 

mobilidade.  É neste desdobramento que afloram as imagens-lembranças, as quais não se confundem 

                                                 
107 Bergson: “Ora confere-se ao espírito uma autonomia absoluta; atribui-se-lhe o poder de operar sobre os 
objetos presentes ou ausentes a seu bel-prazer; (...) . Ora se fazem do processo imaginativo, ao contrário, 
efeitos mecânicos de percepção presente; pretende-se que, por um progresso necessário e uniforme, o objeto 
faça surgir sensações e as sensações idéias que se prendem a elas; então, como não há razão para que o 
fenômeno inicialmente mecânico, mude de natureza no caminho, chega-se à hipótese de um cérebro onde 
poderiam se depositar, adormecer e despertar estados intelectuais. Num caso como no outro, se desconhece a 
função verdadeira do corpo, e, como não se viu em que a intervenção de um mecanismo é necessário, não se 
sabe mais, depois que se recorreu a ele, onde é preciso detê-lo.” (Bergson; 1990:88) 
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com a lembrança. Clara será a diferenciação estabelecida pelo filósofo. As lembranças puras serão a 

designação adotada por Bergson para delimitar claramente as diferenças entre as imagens virtuais e 

as imagens-lembranças, típicas dos sonhos e dos devaneios, as quais originalmente são virtuais, mas 

já em processo de atualização. As lembranças puras, que emanam da própria duração, pertencem ao 

tempo e à continuidade do devir, trazem, assim, as marcas dos estados que a precedem e dos que a 

sucedem. Constituem a manifestação da temporalidade e enquanto tal participam da multiplicidade 

qualitativa que peculiariza o Eu profundo. Argumenta o autor: “A imagem é um estado presente, e só 

pode participar do passado através da lembrança da qual ela saiu. A lembrança, ao contrário, 

impotente enquanto permanece inútil, não se mistura com a sensação e não se vincula ao presente, 

sendo portanto inextensiva.” (Bergson; 1990:117) A imagem, por conseguinte, vincula-se ao atual e 

projeta-se em direção à matéria.  

É necessário frisar, contudo, que enquanto fenômeno não produzido pelo corpo, a 

imagem trará a marca da ambivalência. Por um lado nos insere no atual, completando a percepção - 

puramente extensiva -, por outro, nos permitirá vislumbrar ainda que inviesadamente a lembrança 

pura,  essencialmente inextensiva e virtual. Destarte, no processo temporal em que se evade da 

obscuridade em relação à luz, respondendo a uma evocação do presente que é ação iminente, a 

lembrança vai paulatinamente transmudando-se em imagem, à qual é imanente o estigma do 

passado, ainda que os resquícios desse último se apresentem  profundamente alterados. Nessa 

perspectiva, podemos afirmar que a imagem, a despeito de sua impotência para coincidir plenamente 

com o passado, traz a marca indelével do tempo: “Com efeito, a imagem retém algo das regiões nas 

quais fomos buscar a lembrança que ela atualiza ou que ela encarna; mas essa lembrança, 

precisamente, não é atualizada pela imagem sem que esta a adapte às exigências do presente, 

fazendo dela algo de presente.” (Deleuze; 2000:45) Daí deriva que no processo de atualização, a 

diferença que antes prevalecia entre lembrança e percepção adquira uma nova conotação. A 

distinção de natureza entre percepção e lembrança é agora substituída por uma diferença de grau que 

se instaura, como afirma Gilles Deleuze, entre imagens-lembranças e percepções-imagens e não 

mais entre percepção e lembrança. (2000:57)108. 

                                                 
108 Todavia, Deleuze não deixa de ressaltar que, para Bergson, afirmar a diferença de grau entre imagem-
lembrança e percepção-imagem é insuficiente. Isto porque esta discrepância é suplantada, à medida que recorre 
a uma unidade ontológica. Nesse prisma, o passado coexiste com o presente em diversos níveis de contração, 
de modo que o presente se revela como o passado em estado de absoluta contração. Nas palavras do autor: “ 
Neste caso, são o presente puro e o passado puro, a percepção pura e a lembrança pura como tais, a matéria e a 
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Ademais, a distinção entre a lembrança e a imagem é coextensiva à  realidade à qual 

ambas pertencem. Para evocar imagens passadas é preciso que anteriormente tenhamos nos instalado 

no nível da lembrança pura: “Se a imagem se faz ‘imagem-lembrança’, é somente na medida em que 

foi procurar uma ‘lembrança pura’ lá onde esta se encontrava, pura virtualidade contida nas zonas 

escondidas do passado tal com em si mesma.” (Deleuze; 1990:70) Notadamente, a imagem por si só 

revela-se insuficiente para presentificar a subjetividade, é preciso que ela traga o vestígio do 

passado, que a lembrança venha consubstanciá-la. Assim, o processo de atualização se efetiva numa 

dimensão essencialmente psicológica. Quanto mais coadunada às exigências da ação, quanto mais a 

imagem-lembrança se transmuda em imagem percepção, mais absoluta se revela a consciência 

psicológica que pode ser compreendida como uma denominação outra para o Eu superficial ou para 

a dimensão mais superficial da mente e que será tomada pela psicologia, como explicitado nos 

primeiros capítulos, como a vida psíquica em sua totalidade. As imagens virtuais ou lembranças 

puras absolutamente desconectadas dos imperativos da ação sobre o mundo, excluem-se deste 

universo psicológico regido pelos parâmetros pragmáticos da inteligência. As imagens virtuais 

pertencem a um passado geral, à memória pura, existem em si mesmas, constituem a interioridade 

em sua plenitude e, ao mesmo tempo, perfazem o pressuposto substancial para o processo de 

atualização. Diferente da imagem virtual, a imagem-lembrança se associa ao presente e aflora no 

processo contínuo em que a lembrança se transmuda, evadindo-se de sua ineficácia, adquirindo as 

características necessárias para ser evocada, as quais só se estabelecem ao se encarnarem na forma 

de imagens, quando a lembrança entra em coalescência com o presente, passando por planos de 

consciência que logram a sua efetuação. Nesse processo, a lembrança, respondendo a um apelo do 

presente, se transmuda em realidade propriamente psicológica, evadindo-se de uma dimensão 

ontológica e virtual. Daí que a consciência psicológica coincida plenamente com o presente, com o 

                                                                                                                                                     
memória pura que têm tão-somente diferenças de distensão e de contração, reencontrando, assim, uma unidade 
ontológica, 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 (...). 
Com efeito, o que é uma sensação? É a operação de contrair em uma superfície receptiva trilhões de vibrações. 
Dela 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 movimento contínuo.” (Deleuze; 2000: 58)  
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atual, ao passo que a consciência ontológica, na qual fluem as lembranças puras, ou imagens 

virtuais, constitui propriamente o âmbito do passado e do inconsciente.109 

A incapacidade de compreender o caráter genuíno do passado caracteriza a leitura da 

memória por parte da psicologia e também do senso comum, que se ancoram numa dupla ilusão. 

Primeiramente postulam que o passado só se configura como sucedâneo do presente que ele fora, em 

segundo lugar acredita que ele é reconstruído no presente do qual agora é passado, daí provém a 

impressão de que passado e presente se distinguem em grau e não em natureza. O passado, portanto, 

não se restringe a um passado específico de um presente também específico, mas adquire um caráter 

geral e ontológico, fornecendo as condições para a passagem de todo presente particular. Sob essa 

perspectiva, ao nos colocarmos no encalço de uma lembrança específica que nos escapa, evadimo-

nos do presente e nos instalamos por um salto no passado em geral, do qual passamos, num trabalho 

tateante, afirmará o filósofo em Matéria e Memória, para uma região mais específica deste passado, 

onde se delineia a dinamicidade pela qual a lembrança se insinua e nos prepara para recebê-la 

através de uma atitude adequada. O salto no passado - idéia estranha a uma filósofo amante da 

continuidade, observa Deleuze -, denota a impossibilidade de recompor o passado com uma sucessão 

de presentes uma vez que para recordar é imprescindível que nos lancemos no passado para que ele 

emerja. É subjacente às considerações bergsonianas o caráter não psicológico deste passado.110 Este 

passado que apreendemos num salto, não o apreendemos em nosso Eu psicológico, em nosso 

                                                 
109 Em Le Pensée et le Mouvant, ( 1959:1316) Bergson alude a Freud, considerando que sua idéia de 
preservação integral do passado encontra confirmação experimental nos estudos desenvolvidos pelos 
discípulos freudianos. Alusão que não deve obscurecer a radical diferença quanto ao conceito de inconsciente. 
Observa Deleuze: “O que Bergson denomina ‘lembrança pura’ não tem qualquer existência psicológica. Eis 
porque ela é dita virtual, inativa e inconsciente. Todas essas palavras são perigosas, sobretudo a palavra 
‘inconsciente’, que, desde Freud, parece-nos inseparável de uma existência psicológica singularmente eficaz e 
ativa. Teríamos de confrontar o inconsciente freudiano e o inconsciente bergsoniano, pois que Bergson, ele 
próprio faz a aproximação. Entretanto, devemos compreender desde já que Bergson não emprega a palavra 
‘inconsciente’ para designar uma realidade psicológica fora da consciência, mas para designar uma realidade 
não psicológica - o ser tal como ele é em si. Rigorosamente falando o psicológico é o presente. Só o presente é 
‘psicológico’; mas o passado é a ontologia pura, a lembrança pura, que tem significação tão somente 
ontológica.” (2000:43) 
110 Não obstante, Gilles Deleuze observa que há dois níveis de inconsciente na teoria bergsoniana, e Matéria e 
Memória seria constantemente permeada por um jogo entre os dois: “É assim que se define um inconsciente 
psicológico, distinto do inconsciente ontológico. Este corresponde à lembrança pura, virtual, impassível, 
nativa, em si. O inconsciente psicológico representa o movimento da lembrança em vias de atualizar-se: então, 
assim como os possíveis leibinizianos, as lembranças tendem a se encarnar, fazem pressão para serem 
recebidas - de modo que é preciso todo um recalque saído do presente e da ‘atenção à vida’ para rechaçar 
aquelas que são inúteis ou perigosas. Não há qualquer contradição entre essas duas  descrições de dois 
inconscientes distintos.” ( 2000:56) 
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presente, como observa Deleuze (2000:43), mas no ser. O salto que realizamos na persecução das 

lembranças é um salto na ontologia, um movimento que nos insere no ser em si do passado, e através 

do qual ultrapassamos as cercanias da psicologia e nos introduzimos numa memória imemorial, para 

utilizar a expressão do comentador. Posteriormente, esta lembrança adquirirá uma conotação 

psicológica, atualizada em imagem.  

O que os níveis da memória preconizam são as condições ontológicas a partir das quais 

se desdobra a consciência psicológica com seus diferentes estágios e as imagens que traduzem a 

lembrança. De acordo com Bergson, cada um dos níveis da memória  abrange o passado em sua 

completude, o que varia é o grau de contração ou dilatação por eles apresentado, denotando, enfim, a 

relação que estabelecemos com o ser, a qual se efetua em heterogêneos planos temporais, sujeitos a 

profunda e intensa variabilidade111. A inserção num plano temporal ou num nível da duração 

excessivamente contraído ou largamente dilatado, que se revele aquém ou além do sentido 

previamente imanado, solicitará um novo salto. Nesse registro, enfatiza o comentador, delineia-se a 

diferença entre a invocação à lembrança e a evocação das imagens. Instalar-se no passado, num certo 

nível da realidade ontológica equivale a invocar a lembrança, a qual se encontra aí em estado de 

virtualidade. Evocar as imagens, ou a sua reminiscência, pressupõe, primeiramente, o salto no 

passado e, a partir dele, a inserção no processo que resultará na sua atualização. A imagem, portanto, 

logra o contato com o sentido perseguido, ao mesmo tempo  que subverte a natureza da lembrança: 

“Sob a invocação do presente, as lembranças já não têm a ineficácia, a impassibilidade que as 

caracterizam como lembranças puras, elas se tornam imagens-lembranças, passíveis de serem 

‘evocadas’. Elas se atualizam ou se encarnam.” (Deleuze; 2000:49) Assim, ao se atualizarem, as 

lembranças passam da virtualidade total do espírito à virtualidade da ação. Certamente, a 

virtualidade da lembrança encarnada na ação difere substancialmente da virtualidade concernente à 

lembrança pura. O passado geral é pura virtualidade, trata-se aí de uma virtualidade em si que 

corresponde ao passado indeterminado, que em sua dimensão ontológica figura como pressuposto 

                                                 
111 A referência a esses níveis temporais que coexistem e diferem pelo grau de contração, elucidam acerca da 
duração em Matéria e Memória. Nesse sentido, Deleuze assevera que a duração em Bergson, assim como só é 
relativamente divisível, também só é relativamente sucessão. Mais do que sucessão é coexistência: “Em Os 
Dados Imediatos, a duração define-se realmente, pela sucessão, sendo que as coexistências remetem ao espaço 
- e, pela potência de novidade, a repetição remete à matéria. Porém, mais profundamente, só de modo relativo a 
duração é sucessão (...) A duração é certamente sucessão real, mas ela só é isso porque, mais profundamente, 
ela é coexistência virtual: coexistência consigo de todos os níveis, de todas as tensões, de todos os graus de 
contração e de distensão.” (Deleuze; 2000:47) 
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para toda e qualquer determinação e também toda atualização. O virtual aí delineado é o da realidade 

ontológica e autônoma do espírito; já a virtualidade que se presentifica na percepção orientada para a 

ação constitui o real em processo de realização e concerne à consciência psicológica. Duas 

dimensões antagônicas em sua natureza, mas cuja continuidade e vinculação não pode ser 

minimizada, uma vez que as imagens virtuais pertinentes à dimensão ontológica, ao passado, se 

atualizarão nas imagens-lembranças, na configuração da dimensão psicológica. 

Do acima exposto, depreendemos que a passagem da lembrança pela diversidade de 

etapas e níveis da vida psíquica consiste concomitantemente na atualização da lembrança e na 

conformação da consciência psicológica. O que traz à tona novamente uma diretriz fundamental na 

filosofia de Bergson acerca da memória: “De qualquer maneira, vê-se a revolução bergsoniana: não 

vamos do presente ao passado, da percepção à lembrança, mas do passado ao presente, da lembrança 

à percepção.” (Deleuze; 2000:49) Ao metamorfosear-se em imagem, a lembrança, originalmente 

contemporânea do presente que foi, lança-se em direção ao atual, tornando-se uma imagem 

contemporânea de um presente outro. A imagem que se circunscrevesse à reprodução da lembrança 

limitar-se-ia a duplicar a imagem-percepção sem as mutações que este novo presente implica. São 

elucidativas as palavras do filósofo: “Essencialmente virtual, o passado não pode ser apreendido por 

nós como passado a menos que sigamos e adotemos o movimento pelo qual ele se manifesta em 

imagem presente, emergindo das trevas para a luz.” (Bergson; 1990:111) Por essa razão uma nova 

exigência se instaura, ou seja, urge que a lembrança venha se corporificar não mais caucionada pelo 

presente a ela subjacente e com o qual contemporiza, mas, sim, moldando-se aos imperativos de um 

presente inédito em relação ao qual ela agora é passado. Escreve Deleuze: “E elas (as lembranças) 

se atualizam necessariamente com referência a um novo presente, a outro presente que não aquele 

que foi: daí esses circuitos mais ou menos amplos, evocando imagens mentais em função das 

exigências do novo presente que se define como posterior ao antigo, e que define o antigo como 

anterior, conforme uma lei de sucessão cronológica ( a imagem-lembrança será, pois, datada).” ( 

1990:103)  Este seria, aponta Deleuze, o último momento de atualização112 no qual o passado se 

                                                 
112 Deleuze destaca quatro aspectos no processo de atualização que antecederiam este último movimento: “Há a 
translação e a rotação que formam os movimentos propriamente psíquicos; o movimento dinâmico, atitude do 
corpo necessária ao bom equilíbrio das duas determinações precedentes; finalmente, o movimento mecânico, o 
esquema motor, que representa o último estágio da atualização. Trata-se em tudo isso, da adaptação do passado 
ao presente, da utilização do passado em função do presente, daquilo que Bergson chama atenção à vida. O 
primeiro momento assegura um ponto de encontro do passado como presente: literalmente, o passado dirige-se 
ao presente para encontrar um ponto de contato (ou de contração) com ele. O segundo momento assegura uma 
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torna ativo não em função do presente que foi, mas daquele que agora o reclama, o presente que não 

pára de passar. É importante notar que a atualização da imagem não coincide com o desdobramento 

de um possível, mas com a criação de uma nova forma e a instauração de um novo sentido, 

porquanto o processo que vai do virtual ao atual é mutante e criador, como a alusão ao texto Le 

Possible et le Réel já nos elucidara.  

Malgrado a clara diferença estabelecida entre a natureza da lembrança e a natureza da 

imagem-lembrança, já ressaltamos acima que essa passagem da ontologia para a psicologia instaura 

entre essas instâncias uma certa interdependência. A imagem interna carece da matéria para aflorar, 

mesmo não coincidindo inteiramente com ela. Proposição que nos elucida: está além da alçada das 

imagens promover a coincidência entre a consciência e sua duração interna. Em definitivo, a imagem 

não coincide com a lembrança ou com o espírito, uma vez que sua emergência seria impensável fora 

da matéria. Segundo o registro bergsoniano,  quando carecemos de algo menos imediato, lembranças 

depuradas de seus detalhes são substituídas por lembranças mais intensas e pessoalizadas; nesse 

processo o que se configura não é a associação mecânica de uma lembrança a outra que lhe seja 

similar, porém mais completa; o que se desenha é um progressivo distanciamento do plano da ação. 

Nas palavras do filósofo: “Localizar uma lembrança não consiste também em inseri-la 

mecanicamente entre outras lembranças, mas em descrever, por uma expansão crescente da memória 

em sua integralidade, um círculo suficientemente amplo para que esse detalhe do passado aí apareça. 

Esses planos não são dados, aliás, como coisas . Eles existem antes virtualmente, com essa 

experiência que é própria às coisas do espírito.” (Bergson; 1990:198) Enfim, ao concentrar-se na 

busca de lembranças mais genuínas, o Eu simbólico minimiza-se, sofrendo assim um refluxo, de 

modo que a subjetividade afasta-se do plano da ação e da extensão e expande-se para os planos mais 

recônditos da memória, para o tempo do sonho, para as profundezas mais longínquas do ser. Ora, o 

contato com essas regiões sonhadas e ontológicas ocorre pela via das imagens.   Logo, se a  imagem 

é já atualização, uma vez que finda por materializar a lembrança, tornando-a eficaz na ação, 

concomitantemente, entretanto, ela consiste na forma pela qual a lembrança se expressa e por meio 

da qual transcende sua absoluta impotência.  

                                                                                                                                                     
transposição, uma tradução, uma expansão do passado no presente: as imagens-lembranças restituem no 
presente as distinções do passado, pelo menos as que são úteis. O terceiro momento, a atitude dinâmica do 
corpo, assegura a harmonia dos dois momentos precedentes corrigindo um pelo outro e levando-os ao seu 
termo. O quarto momento, o movimento mecânico do corpo, assegura a utilidade própria do conjunto e seu 
rendimento do presente.” (Deleuze; 2000:56) 
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Indagamos, então: assim como o sonho noturno nos aproxima da realidade profunda do 

Eu em sua multiplicidade e fusão, as imagens oníricas e devaneantes que mais se vinculam ao 

espírito do que à matéria, cuja carga de afeto supera profundamente o plano das idéias e que são 

provenientes de regiões mais dilatadas da memória, da vida subterrânea, essas imagens que se 

configuram num processo temporal, ao invadirem o Eu de forma inusitada, não suscitariam uma 

flexibilização da atenção à vida, fragilizando a vigilância da consciência, a qual nos afasta do 

espírito ao interditar as imagens inúteis? Não decorreria daí uma suspensão do Eu simbólico e uma 

aproximação da consciência em relação à realidade do espírito, ainda que de forma inviesada? 

Haveria então uma imagem outra que não a imagem-coisa, que não a imagem que paralisa e 

metaforiza o pensamento? Problematizar tais interrogações  torna-se agora nosso intuito precípuo. 

 

3 – O desvelar da subjetividade nas imagens de sonho e devaneio 

Nos meandros que se desenrolam entre a lembrança e a percepção, as primeiras 

transmudam-se em imagens-lembranças, as quais, num processo contínuo de depuração, são 

subtraídas de suas qualidades oníricas, cuja intensidade associa-se diretamente ao nível em que 

transitam, adequando-se ao esquema motor. Esses planos que se desenham entre a ação e o espírito, 

já o sabemos, consistem justamente nos níveis ou na processualidade em que se constituem e se 

mobilizam as imagens internas: “Há, portanto, enfim, tons diferentes da 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; 1990:6). Dessa forma, essas imagens não 

apenas revelam nosso grau de atenção e nossa inserção no presente, mas consoante o plano no qual 

se mobilizam, expressam distintas intensidades de nossa relação como ser, variáveis graus de nossa 

interioridade. Expandir-nos em direção à interioridade em busca de detalhes e minúcias significa 

evadirmo-nos do plano da ação e nos voltarmos para dimensões plenas de sonhos e afetos, de sorte 

que possamos ultrapassar imagens exíguas e depuradas de detalhes e intensidades em seus conteúdos 

e alcançar imagens mais ricas, insufladas pela realidade do espírito. 

Uma proposição subjaz à discussão até aqui tecida, qual seja, a idéia de que as imagens 

consistem propriamente no ponto de intersecção entre o espírito e a matéria. Indubitavelmente, a 

dimensão ontológica da memória atesta a sua autonomia em relação ao plano material, mas esta 

independência não exclui a continuidade entre ambas. Indubitavelmente, perdura a diferença de 
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natureza entre elas, assim como entre a lembrança e a imagem, mas a ausência de cesuras abruptas 

aponta para a possibilidade da comunicação entre uma subjetividade mais restrita e uma 

subjetividade permeada pela totalidade. Nessa perspectiva, a despeito da disparidade entre tais 

realidades, a imagem delineia uma possível transitividade, revelando, assim, a sua ambigüidade: se 

por um lado carece da matéria para existir, por outro traz o estigma do tempo. Asserção que dá 

consistência à suposição de que as  imagens mais intensas, menos depuradas de seus traços 

temporais, veiculam um teor que concerne muito mais ao espírito do que à matéria, porquanto se 

movimentam num plano incomensurável, completamente destituídas de atualidade e, portanto, sem 

qualquer consonância com os imperativos da ação. Certamente, essas imagens em sua 

semivirtualidade não equivalem à lembrança. No entanto, por estarem distante da ação, por nos 

revelarem planos comumente ocultos da consciência ou, ainda, por suas peculiaridades oníricas, não 

findam por insinuar à consciência a amplitude e a natureza de sua própria interioridade? A memória 

involuntária, à  qual aludimos no capítulo antecedente, que promove o jorro de imagens inúteis e 

amiúde perigosas porque comprometedoras da funcionalidade da vida, não configura a manifestação 

mesma da consciência ontológica em detrimento da consciência psicológica? Não se estabelece 

então uma contemporaneidade entre a consciência e o passado, entre o Eu e o ser? Este irromper 

inusitado da memória através da multiplicidade das imagens mais recônditas, destituídas de sentido 

pragmático, não opera justamente a invasão do Eu profundo e autônomo na consciência?  

Como anteriormente tematizado, a mobilidade temporal ou a duração enquanto uma 

dimensão da consciência não apreensível em suas instâncias mais superficiais coincide com a noção 

bergsoniana do inconsciente, incomensurável perante os cânones da reflexão. O inconsciente, que é 

o passado em permanente transição e mutação, possui uma realidade absolutamente ontológica e 

concerne a uma dimensão outra que não a consciência psicológica que coincide com o presente. Se 

considerarmos que entre o presente puramente operatório e o passado enquanto realidade ontológica 

ou realidade em si, vigente nos subterrâneos do eu, desenham-se diferentes camadas que em 

continuidade se adensam e se aprofundam, há certamente o momento em que, num determinado 

nível, o sujeito se confunde com a mobilidade temporal que constitui a dimensão mais profunda de 

sua interioridade. Eis aí o inebriar da consciência pela totalidade. A dimensão ontológica dessa 

memória reinsere o Eu em sua interioridade e confronta-o com a duração interna, a qual é 

comumente ocultada pelo presente ou pela consciência que, em sua obstinação pelo atual, camufla a 

realidade do tempo imanente ao espírito. As imagens geradas nesses planos da vida mental insinuam 
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e nos desvelam, então, a duração interna. Elas desconfiguram a linha entre o presente e o passado e 

nos lançam na temporalidade plena. Ao experienciá-las, evadimo-nos de nossa conduta utilitária e 

transcendemos o recorte atual das imagens. Escreve Bergson em O Pensamento e o Movente: “Uma 

atenção à vida que seria suficientemente poderosa e suficientemente emancipada de todo interesse 

prático, abrangeria assim num presente indiviso a completude da história passada de uma pessoa 

consciente, - não como a instantaneidade, não como um conjunto de partes simultâneas, mas como  o 

continuamente presente que seria também o continuamente movente: tal (...) como a melodia que se 

percebe indivisível, e que constitui de uma extremidade a outra, (...) um perpétuo presente, desde 

que esta perpetuidade nada tenha a ver com a imutabilidade, nem esta indivisibilidade com a 

instantaneidade. Trata-se de um presente que dura.” (Bergson; 1959:1387)  

Na realidade temporal do inconsciente, esta instância pré-socrática que nos permeia, 

inscreve-se a totalidade das experiências vivenciadas pelo sujeito, as lembranças puras ou as 

imagens virtuais, que se confundem com a própria interioridade. Nesse aspecto é que as verdadeiras 

experiências não serão aquelas normatizadas e cotidianas em que comumente mergulhamos 

justificados pelas imposições civilizacionais, pelo tempo linear dos relógios que prevalecem na vida 

moderna, e que facilmente se atualizam fecundando a percepção.113 Inversamente, serão 

substancialmente aquelas que impregnam as profundidades deste outro da consciência reflexa, as 

quais comumente consideramos como extintas, mas que nos surpreendem nos momentos de 

desatenção e ausência de funcionalidade, emergindo inesperadamente e  suscitando o inebriamento 

da consciência com a sua realidade mais profunda.114 Nesse registro, as imagens mais pessoalizadas 

                                                 
113 Não encontraremos em Bergson nenhuma avaliação da relação entre historicidade e experiência, não 
obstante, como nota Walter Benjamin, a própria filosofia bergsoniana se origine na reação a um momento 
histórico específico, qual seja, “(...) a experiência inóspita, ofuscante da época da industrialização em grande 
escala. Os olhos que se fecham diante desta experiência confrontam outra de natureza complementar na forma 
por assim dizer de sua reprodução espontânea. A filosofia de Bergson é uma tentativa de detalhar e fixar esta 
imagem reproduzida” (Benjamim; 1989:105) 
114 Na leitura que Walter Benjamin tece acerca da obra proustiana, explicita-se a tentativa – por parte de Proust 
- de tematizar a experiência tal como Bergson a pensa, mas sob a égide das especificidades da vida moderna. 
Nesse cenário, o advento da memória involuntária, segundo o filósofo alemão, é comumente interceptado, 
visto que incompatível com o perfil desta sociedade. Seguindo essa leitura, Proust vai opor a memória 
voluntária, regida pelos critérios da atenção e destituída do teor profundo do passado à memória involuntária, 
não subsumida às deliberações do intelecto, cujos assaltos nos remetem às ímpares imagens e afetos do 
passado. Discernimento que, é preciso notar, encontramos também em Bergson; inédita na análise proustiana é 
a convicção de que a memória involuntária nos remeteria ao passado pleno, tal como ele teria sido 
originalmente vivenciado, desde que algum objeto material a despertasse. Sob esse prisma, a visitação dessa 
memória seria fruto do acaso e da sorte, de modo que um homem poderia viver toda uma vida sem que nunca 
tivesse experienciado o jorro involuntário do passado. Esta a tese a ser contestada por Benjamin. Para este 
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ou sonhadas que insertam o Eu no ritmo do tempo primam por propiciar à consciência o vislumbre 

de uma interioridade que lhe é estranha, encanecendo seja a lógica utilitária, seja a sombra do Eu por 

meio da qual a consciência comumente se auto apreende. Essas imagens involuntárias, não 

subordinadas aos critérios da percepção e da ação, trasbordam a sua natureza de imagem  e revelam 

mais do que os seus contornos poderiam desvelar. Por essa razão, uma manifestação visceral das 

imagens passadas traz à tona as instâncias mais íntimas de nossa personalidade, as suas dimensões 

afetivas mais intensas, que nos permitem vislumbrar uma unidade do nosso eu, antagônica à 

fragmentação com que amiúde o apreendemos. Ocorrências que só se verificam em raros e 

singulares momentos, aqueles permeados pela total desatenção, em que nos desvencilhamos dos 

imperativos cotidianos e sociais que nos absorvem e nos comprometem com os imperativos da 

ação.115 O autor assinala: “Essencialmente fugazes, elas só se materializam por acaso, seja porque 

                                                                                                                                                     
pensador, o experienciar da memória involuntária ou as inquietações da interioridade não estariam 
circunscritas às oscilações da vivência privada, mas seriam determinadas pelas condições históricas e sociais. 
Unicamente numa sociedade que minimizasse as possibilidades de introjeção da experiência, o caráter privado 
dessa memória preponderaria. O indivíduo isolado, desenraizado e sujeito à velocidade que norteia o cotidiano 
das metrópoles modernas, revela-se incapaz de armazenar o traços mnêmicos. Nas relações aí delineadas, 
prevalece o interceptar consciente dos estímulos que se traduzem em lembranças. Rara será, portanto, a 
manifestação da memória involuntária, a única capaz de resgatar a aura do passado. Os sujeitos nesta ordem 
social possuem lembranças conscientes e supérfluas, mas carecem de experiências mnemônicas mais 
profundas. Daí que, segundo Benjamin, para o homem moderno, o advento da memória involuntária minimize-
se de forma estarrecedora devido não à sorte ou ao acaso, como Proust acredita, mas, sobretudo, em virtude da 
reificação das relações sociais. 
115 - A obra de Bergson e a obra do ensaísta e literato Marcel Proust são contemporâneas de uma reação ao 
determinismo, especialmente aquele que pretende equalizar a vida mental e a matéria: “Romancista e filósofo 
de uma época onde o individualismo orientava os espíritos (...) Nascidos nas encruzilhadas de uma cultura 
comum, suscitados por uma corrente espiritual comum, suas estéticas deveriam se unir e se engajar numa 
perspectiva comum.” (Brincourt; 1955:43) Proust, em sua obra monumental - La Recherche du Temps Perdu - 
faz da memória involuntária o recurso fundamental para a criação de seu universo literário. No entanto, como 
assinala Deleuze, a unidade da obra não reside na memória, seja ela involuntária ou não. Trata-se antes da 
busca da verdade, o que dará a ela o cunho filosófico. A verdade será então perseguida no involuntário, no 
tempo.” (Deleuze; 1987:93) O tempo redescoberto ou a revivescência de acontecimentos passados em sua 
natureza afetiva e não cronológica evidencia que as experiências temporais, ao nos remeterem à duração, 
promovem uma emoção instantânea que, ao colocar o narrador em contato com uma realidade inacessível, 
supera a apreensão do Eu como pura fragmentação. Nesses instantes, o personagem vislumbra a repercussão do 
passado, no qual a memória consciente jamais poderia inseri-lo. Deles decorre um prazer ansioso, uma alegria 
que se explica pelo reencontro com a unidade de si próprio, comumente fragmentado nas vivências triviais e 
cotidianas.  A nostalgia de unidade interior é de certo modo saciada nesses momentos, em que no lugar de um 
presente que se volta para o passado, temos uma inserção imediata no passado que avança sobre o presente, 
característica que  ressalta a presença bergsoniana da obra proustiana. Daí que as experiências do presente, as 
vivências atuais trazem amiúde a conotação da frivolidade. A frivolidade e o atual associam-se ao regime das 
intermitências do presente e do pueril, visto que unicamente pelo registro da memória involuntária a 
experiência temporal da transitoriedade e da duração, que caracteriza a realidade dentro e fora do eu, pode ser 
desvelada: “Gilberta, Oriana, Albertina, em todas elas o amor é objeto de decifração. Mas, enquanto os signos 
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uma determinação acidentalmente precisa de nossa atividade corporal as atraia, seja porque a 

indeterminação mesma dessa atitude deixe o campo livre ao capricho de sua manifestação.” 

(Bergson; 1990:85) 

Notadamente, como Bergson advoga inúmeras vezes, quanto mais contaminadas pelo 

espírito as imagens se revelam, mais logram dilatar a personalidade desvelando-a em sua 

profundidade, de modo que possamos vislumbrar nelas o incremento da lembrança e o advento do 

espírito. Ao se referir àquelas imagens  repletas de detalhes e de afetividade, Bergson sublinha que 

elas mais participam da lembrança pura do que da ação e por isso desvelam-se como impróprias para 

se acoplarem ao sistema motor. São imagens que nos afastam da atividade real e nos inserem no 

plano da realidade onírica, traduzindo justamente aquelas lembranças fantasmáticas, que aspiram à 

luminosidade, mas que não se lançam em sua direção, como se fossem cientes da impossibilidade de 

ultrapassar as interdições, já que são sistematicamente sustadas pela consciência reflexa. A 

flexibilização da atenção pragmática, no entanto, pode fragilizar a vigilância e a interdição, 

provocando uma afluência de múltiplas, intensas e desmesuradas imagens, de modo que, em 

momentos de desatenção, fraudando o controle, elas  insistam em se presentificar às expensas de sua 

inutilidade. Somos assim invadidos por uma memória involuntária, a qual nos desvela o passado em 

                                                                                                                                                     
do amor não puderem ser lidos a partir do caráter decepcionante da realidade transitória, o amor será sempre 
ainda concebido como possibilidade. Será apenas no episódio da revelação final que o narrador compreenderá 
a essencial identificação entre sucessão e decepção, e a razão pela qual, no mundo da irrealidade, os desejos 
estão voltados ao nada. A irrealização vivida como realização intermitente marca assim o significado imediato 
da transitoriedade, a eternidade interrompida, a felicidade que apenas surge para desaparecer, a completude 
ilusória do mundo da vida. Esse mundo de múltiplos eus, em que a transitoriedade fragmenta a identificação na 
diversidade dos desejos em que o sujeito é escravo a cada instante e em que a ilusão da permanência custa o 
ocultamento do tempo, é também o mundo da frivolidade: da representação social e da duplicidade, outros 
signos a interpretar.” (Leopoldo e Silva; 1992:150) Nesse registro, as passagens que na obra proustiana nos dão 
a ver os personagens imersos e obcecados pela vivência dos instantes presentes, revelam o encanecimento da 
transitoriedade e da natureza do real, posto que cada personagem vive este momento como se a totalidade de 
seu ser estivesse encerrada nesta atualidade. Provém daí o afastamento da vida, já que ao nos limitarmos à 
percepção do presente, ao recorte da imagem centro, é a vida mesma que se cristaliza com o obscurecimento 
do tempo. Conseqüentemente, afastamo-nos da vida fora de nós e de nossa própria interioridade, a qual se 
materializa na exterioridade, no simulacro do Eu que aparentemente intercepta o fluxo do devir. No romance, a 
narração da reminiscência, do jorro da memória involuntária, opera o alargamento da percepção, de modo que 
o passado possa fluir, fazendo emergir lembranças imemoriais que abrem uma perspectiva infinita sobre a 
virtualidade do tempo: “A lembrança do imemorial: esta é a descrição mais aproximada da reminiscência que 
se utiliza da atualidade do presente para trazer de volta a realidade atual do tempo reencontrado. E dessa forma 
o narrador decifra definitivamente o sentido do presente: figurabilidade material cuja única função é aludir ao 
passado e, transportando-nos para a memória enquanto dimensão mais profunda da subjetividade, indica o 
tempo por meio do presente do instante intemporal, aquele que não é nem passado nem presente, mas que se 
situa num entretempo a partir do qual a obra ganhará o caráter de eternidade.” ( Leopoldo e Silva; 1992:151) 

 224



sua inteireza. Daí a perplexidade do eu, ou do seu simulacro, ao confrontar-se com imagens que 

escapam à sua triagem e inesperadamente se plasmam, deslocadas e isentas de nexo, mas pungentes 

e eivadas de vida, no âmbito da consciência. Desenha-se, assim, um momento singular em que as 

imagens passadas desertam da sombra e do inconsciente, violando a censura, desnudando imagens 

absolutamente inconvenientes aos olhos da consciência reflexa, a qual, parafraseando o autor, aceita 

“a cada instante o útil” e rejeita “momentaneamente o supérfluo”. Estas imagens ainda vivas e 

coloridas porque não domesticadas pela vocação pragmática do eu, deslindam o âmbito no qual as 

lembranças e, por conseguinte, a mobilidade dos estados psíquicos, se manifestam. Nesse sentido, se 

as diferenças de níveis na vida mental desnudam a variabilidade de nossa relação com o ser, estas 

imagens que provêm de regiões menos contraídas e mais dilatadas da memória, inequivocamente 

intensificam nossa afinidade com a realidade criadora e indômita que constitui o estofo mais 

profundo de nossa subjetividade. 

A pureza dos estados afetivos manifestos nessas imagens encontra seu correlato no sonho 

e no devaneio, como Bergson já apontara no Ensaio. Nessa obra primeira, o sonho já figurava como 

um meio caminho ao encontro da duração interna. A alusão ao sonho retorna em obras posteriores 

como Matéria e Memória e Energia Espiritual. Nesses textos, Bergson reitera a posição assumida 

anteriormente, sustentando que a realidade produzida pelo sonho é difusa, confusa, mas que opera 

uma flexibilização da atenção, suscitando  o jorro do inconsciente. As lembranças, em sua plenitude, 

são como fantasmas invisíveis que não se inserem nas cenas iluminadas pela consciência reflexa, 

que aspiram a ultrapassar as interdições por ela  imposta, mas não se mobilizam em direção a este 

fim. Na vigília, aquelas lembranças mais propícias e superficiais se conectam à nossa ação, enquanto 

as outras em sua totalidade, inúteis ou perigosas para a lógica da consciência, lá permanecem em sua 

mobilidade e contínuo processo  criador. No desenrolar das vivências oníricas, nos sonhos, a atenção 

à vida e às demandas do exterior minimizam-se. Ainda que a capacidade perceptiva não se anule por 

completo, porquanto as sensações externas, comumente, impulsionam o sonho, é indubitável que ela 

se torna mais imprecisa. No estado onírico, em virtude da minimização da vocação pragmática, a 

percepção apreenderá detalhes, nuances não utilitárias, denotando alto grau de subjetividade, 

captando estímulos que num processo ativo seriam negligenciados ou inapreensíveis. Destarte, 

durante o sono os obstáculos e a vigilância exercida pela consciência tornam-se extremamente 

fluidos.  Por conseguinte, incrementa-se a movimentação das lembranças para além do inconsciente, 

em direção à porta aberta pelo sonho.  
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A rigor, as lembranças que fluem durante os sonhos revelam-se consonantes com o 

estado afetivo geral. Não obstante, ao sonhar não se instaura uma cesura com a consciência reflexa, 

o raciocínio, assim como a percepção, não será suspenso em sua completude, apenas se revela menos 

atento e vigilante. Por isso, no Ensaio, Bergson afirma que no sonho somos indiferentes à lógica, 

mas não incapazes dela e que o erro do sonhador não é evadir-se do raciocínio, mas exercê-lo 

exacerbadamente. Frente à desmesura das lembranças incoerentes, comumente absurdas que 

proliferam na mente, a consciência, eivada de onirismo, almeja alguma lógica, esforça-se para tecer 

alguma articulação entre as lembranças. O descompasso entre percepção e lembrança propicia que 

uma impressão advinda do exterior suscite e desencadeie a emergência de imagens absolutamente 

desconexas e distintas, incompatíveis com os critérios da lógica pragmática. Do mesmo modo, os 

acontecimentos irrelevantes que vivenciamos durante o dia, sobre os quais mal detivemos nossa 

atenção, reaparecerem amiúde nos sonhos, o que se justifica pelo fato de que o Eu que sonha é um 

Eu distendido e complemente distraído, as lembranças aí prevalecentes serão aquelas que se 

coadunam a esta subjetividade distendida, momentaneamente inapta para esforços quaisquer. 

Justamente porque os critérios da atenção à vida se minimizam, imagens sonhadas 

extremamente multifacetadas podem em segundos reproduzir acontecimentos que em estado de 

vigília tomariam um tempo inimaginável. Nessa perspectiva, considera Bergson, o aflorar das 

lembranças oníricas opera um trabalho de memória muito mais natural do que aquela prevalecente 

no estado de vigília; perceber e lembrar se exercem a esmo, sem a acuidade com que ocorrem 

quando estamos despertos. Imagens desconexas e aparentemente sem sentido ganham uma 

articulação inédita, o que aproxima o sonho do estado de alienação mental. Por isso, sustenta 

Jankélévitch, a teoria do sonho em Matéria e Memória nos ajuda a compreender algo que o Ensaio 

encobrira, ou seja, os sinais de desvario e da mais pura loucura compartilham com o Eu profundo a 

mesma origem.”  (Jankélévitch; 1959:127)  Terrível ironia, aponta o comentador, uma vez que 

explicita que a vida, no mesmo ato em que se afirma, trabalha para sua própria perda.116 Lembremos 

                                                 
116 Jankélévitch assinala que na contramão das vertentes prevalentes, em Bergson os problemas mentais não 
são vislumbrados como fenômenos de déficit, degenerescências ou negatividade. Inversamente, os 
descaminhos da psique atestam a virulência da interioridade inalcançável e incompreensível para a lógica 
consciente: “O equilíbrio dinâmico, a justa inserção do espírito nas coisas são, como se sabe, as marcas mais 
características da saúde mental; logo que esta saúde declina, todos os nossos estados são mais ou menos 
atingidos. Pode-se mesmo dizer que o patológico representa um enfraquecimento do normal? A originalidade 
do bergsonismo mostra ao contrário que os problemas com a alucinação, o delírio, a idéia fixa são antes 
presenças do que ausências ou negações (...) Como admitir (...) que uma lesão puramente destrutiva possa 
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que a subsunção absoluta a esta dimensão do imponderável e do incomensurável implicaria o 

divórcio radical com o mundo dos homens, e a inserção no estado de loucura. Possibilidade que 

Bergson aventa ao aludir aos tipos humanos como conceitos limites, cujas vidas se orientam 

exclusivamente no plano do sonho ou da ação.  

Destarte, o sonho circunscreve-se, assim, a uma reprodução do passado que por vezes nos 

é irreconhecível, porquanto reaviva lembranças que há muito julgáramos inexistentes, mas que são 

indeléveis, e propiciam o retorno de  um passado que muitas vezes ultrapassa a história individual. É 

novamente André Béguin que vem ao encontro dessa discussão. Em seu livro L’ Âme Romantique et 

le Revê 117, o autor  refere-se ao estranhamento que os sonhos comumente nos inspiram, induzindo-

nos a interrogar: será mesmo o nosso Eu que promove os sonhos noturnos ou somos meros 

espectadores da “dança incoerente, vergonhosa, miseravelmente simiesca, dos átomos de (...) 

pensamento, livres em seus absurdos caprichos?” (1946:VI) Na esteira do texto de Béguin, por mais 

que reflitamos acerca da natureza do sonho, por mais que a psicologia e mesmo a psicanálise tenham 

se esforçado em nos desvendar sua natureza, esse estudos não nos elucidam acerca da conotação das 

alusões nele tecidas, acerca da origem das imagens oníricas ou da linguagem aí delineada, as quais 

propiciam ao Eu uma profunda sensação de encontro consigo mesmo. Esses sonhos noturnos, 

misteriosos, assevera o autor, perseguem o Eu ao longo do dia, num estado de pré-consciência, de 

modo que ao menor estímulo afloram com suas imagens absurdas à luz da razão engolfada em seus 

afazeres cotidianos. Imagens que furtivamente se projetam por uma abertura ainda que mínima, 

impregnando-nos com as emoções que despertam e tornam atônito o Eu desperto: “Algumas vezes, 

Eu reconheço nessas formações instantâneas, uma longínqua recordação, e me persuado de que a 

memória se põe a fazer graça, mas, muito frequentemente, é impossível descobrir nisto que invade 

assim meu pensamento alguma semelhança com algum momento anterior.” (1946:VII) Numa 

                                                                                                                                                     
conter em si um tal cortejo de sintomas positivos? Existe uma lógica da demência, como existe uma lógica do 
sonho, da imaginação e do cômico, e todas essas lógicas para-intelectuais diferem da lógica normal não por 
falta ou refração, mas ao contrário, por sua deplorável exuberância.” (Jankélévitch; 1959:206)  
117 No livro citado, Albert Béguin se propõe investigar o Romantismo Alemão e a poesia francesa, 
particularmente aquela que se desenvolveu sob a égide do movimento surrealista. Geração para a qual os atos 
poéticos, os estados de inconsciência, as experiências de êxtase, os textos suscitados por caminhos outros que 
não os da racionalidade eram promovidos à condição de fonte primordial para a apreensão do real e para um 
conhecimento autêntico: “De novo, os homens queriam aceitar como válidas expressões deles próprios os 
produtos da imaginação. De novo, as fronteiras entre o Eu e o não Eu se deslocavam ou se esfacelavam; se 
empenhavam em invocar como critérios outras adesões que não as da razão isolada; e um semelhante 
desespero, uma semelhante nostalgia do irracional orientavam os espíritos na sua busca de novas razões de 
viver.” (Béguin; 1946:X)  
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terminologia que não esconde sua filiação bergsoniana, Albert Béguin explicita sua impressão de 

que estas imagens oníricas e insólitas advêm das mais distantes regiões do nosso próprio Eu, ao 

mesmo tempo que soam como uma reminiscência ancestral, oriunda de um lugar que não se 

circunscreve à individualidade do sonhador.118 Assim, os sonhos, bem como a poesia e o mito, 

sustenta o autor, nos convidam a uma sublevação, ou seja, à recusa de que nos limitemos à 

consciência que comumente temos de nós mesmos, aquela adequada às exigências sociais e morais. 

Nos incitam, outrossim, à desconfiança em relação à distinção entre o Eu e os objetos tal como nos 

informa a percepção, a qual amiúde visa a nos persuadir de que nos fornece uma cópia exata do real.   

As imagens oníricas, os sonhos noturnos, constituem indícios de  que a realidade interna  

extravasa o Eu com o qual somos familiarizados. Inequivocamente, pondera Béguin, podemos nos 

colocar do lado daqueles que estipulam a vida consciente como a verdadeira e mais sublime 

dimensão de nossa subjetividade. No entanto, se optamos pela dissidência e ousamos discordar desse 

registro, que afinal é prevalecente na tradição filosófica, outra será a conotação atribuída a esses 

estados mentais que nos conduzem por atividades intrigantes, indícios mesmo do desvario e da 

loucura que, segundo Jankélévitch, deixam atônita a razão que nos habita. No caso da assunção da 

dissidência, advoga Béguin, a imaginação e o sonho passam a figurar como instrumentos 

privilegiados de conhecimento que nos revelam os movimentos internos do subsolo do eu, uma 

realidade que nos é obscura e por meio do qual comungamos com um  universo que nos ultrapassa. 

Sonho e devaneio revelam-se, assim, muito mais poderosos do que os recursos atuantes em estado de 

vigília, provenientes da consciência desperta. Dependendo da postura adotada, ou seja, a postura 

tradicional ou aquela capaz de se inebriar com estes outros da consciência reflexa dos quais as 

imagens oníricas são ilustres representantes, diferente será a leitura que teceremos sobre o nosso 

próprio eu. Nas palavras do autor: “As imagens, os ritmos que suscitam o despertar de nossos 

germes subterrâneos e os abalos de inexplicáveis ecos interiores, serão para nós sintomas de 

deploráveis relaxamentos das faculdades ou os signos de um movimento (...) de retorno ao melhor de 

                                                 
118 O autor ressalta a similaridade entre as imagens dos sonhos e imagens poéticas, as quais comumente nos 
remetem afetivamente aos mitos antigos: “(...) uma imagem, contida no verbo de um poeta ou evocada pelo 
arabesco de um baixo-relevo, vem infalivelmente suscitar em mim uma ressonância afetiva, de modo que eu 
possa perseguir os caminhos das formas fraternais que vinculam esta imagem aos motivos de algum mito 
muito antigo: eu posso não conhecer este mito, mas o reconheço. Entre as fábulas das diversas mitologias, os 
contos de fadas, as invenções de certos poetas e o sonho que persigo em mim, Eu percebo um parentesco 
profundo. A imaginação coletiva, em suas criações espontâneas, e a imaginação que liberam, no indivíduo, os 
instantes excepcionais que parecem se referir a um mesmo universo.” (1946:VIII)  

 228



nós mesmos. Perigosas sirenes ou maravilhosos intercessores, nós pensaremos que esses choques 

nos convidam a penetrar nos abismos do inconsciente, ou ainda no santuário de grandes revelações.” 

(Béguin, 1946:VIII) É indubitável que Bergson se encontra justamente entre esses que, segundo 

Béguin, ousam tomar o mistério proveniente do sonho e das obras da imaginação como os elementos 

reveladores de uma realidade inapreensível para o Eu articulado com a vida social e orientado pelas 

exigências morais. No âmbito dessa dissidência, em que postula uma dimensão pré-socrática do eu, a 

filosofia bergsoniana toma os sonhos e as imagens como objetos privilegiados de investigação. 

Nessa perspectiva, as imagens sonhadas e, sobretudo, as imagens geradas pela memória involuntária, 

nos brindam com o vislumbre da vida subterrânea de nosso ser, a qual nos revela os movimentos 

criadores de nosso eu, os abismos de nossa alma e nos conectam com a realidade da duração em 

geral. 

A referência ao sonho é ilustrativa de que é nas dimensões mais alheias e incólumes aos 

apelos da exterioridade que se incrementa o experienciar das imagens passadas, plenas de 

temporalidade. Do extravasar por vezes inesperado dessas imagens decorre que os dispositivos de 

vigilância  da consciência se desorganizem e lembranças multifacetadas e surpreendentes invadam o 

Eu com imagens que nos devolvem a dimensão temporal de nossa subjetividade. Eis o momento em 

que vivenciamos o retorno de uma experiência única e irrepetível da vida, por intermédio das 

imagens afetivas, matéria de sonho e poesia, que habitam a profundidade de nosso eu, numa 

instância anterior à consciência psicológica. Inequivocamente, quando esse transbordamento ocorre, 

é em imagens que o outro da consciência se manifesta, de modo que ela se contagie com diferentes 

ritmos da duração. Essas imagens, no entanto, são completamente destituídas do vício pragmático e 

distinguem-se das imagens selecionadas pela consciência na expectativa da ação. Certamente, a 

cesura entre a realidade da matéria e a realidade do espírito é insuperável, mas as imagens, 

particularmente estas imagens que se evadem de níveis mais dilatados do passado e que, na 

contramão da percepção, não almejam a paralisação do movimento, podem conotar uma instância 

intermediária nas quais se estabelece a comunicação. 119 Trata-se, enfim, de imagens, mas imagens 

                                                 
119 “ O espaço aliás, no fundo, não é mais do que o esquema da divisibilidade indefinida. Mas com a duração é 
completamente diferente. As partes de nossa duração coincidem com os momentos sucessivos do ato que a 
divide; quantos forem os instantes que nela fixamos, tantas serão as partes correspondentes; e, se nossa 
consciência só é capaz de distinguir num intervalo um número determinado de atos elementares, se ela 
interrompe em alguma parte a divisão, também aí se interrompe a divisibilidade (...) Esse pretenso tempo 
homogêneo, (...), é um ídolo da linguagem, uma ficção cuja origem é fácil de encontrar. Em realidade, não há 
um ritmo único da duração; é possível imaginar muitos ritmos diferentes, os quais, mais lentos ou mais 
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outras que não aquelas que interceptam o pensamento, não aquelas que comungam a natureza da 

coisa no intuito de se mesclarem ao sistema ídeo-motor.  

Essas imagens-sonho e imagens-devaneio constituem a manifestação da memória 

involuntária, da memória pura e genuína, como diria Bergson. Para evocá-las, a consciência deve 

alargar-se e instalar-se no passado geral, no âmbito das puras imagens virtuais que vêm se atualizar 

no devaneio. Ao inserir-se nessas imagens peculiares, o que o Eu experiencia não é a revivescência 

de datas, acontecimento ou lugares, mas o experienciar da singularidade imanente a uma atmosfera, 

a um estado afetivo, oriundo de uma dimensão ontológica à qual o Eu se entrega involuntariamente e 

que em si mesmo pode conter elementos de diferentes momentos cronológicos, uma vez que a 

organização temporal aí efetuada tem como critério a dimensão qualitativa da lembrança e não a 

sucessão no tempo. Deleuze argumenta: “Do mesmo modo que percebemos as coisas lá onde elas 

estão, e que precisamos nos instalar nas coisas para perceber, do mesmo modo vamos procurar a 

lembrança lá onde ela está, devemos nos instalar de golpe no passado em geral, nestas imagens 

puramente virtuais que estão sempre se conservando ao longo do tempo. É no passado tal como ele é 

em si, tal como se conserva em si, que iremos procurar nossos sonhos ou nossas lembranças, e não o 

inverso.” (1990:103)  Logo, essas lembranças espontâneas, permeadas por enorme carga afetiva, que 

se desvelam em clarões repentinos, essas imagens sonhadas, comumente ocultadas pelas lembranças 

habituais, podem então ser lidas como mensageiras do inconsciente a ensejar nos momentos 

norteados não pela funcionalidade, mas pelo desperdício e pela desmesura, o vislumbre da 

consciência consigo mesma. Seriam como lapsos que nos inserem numa dimensão ontológica, a qual 

precede o aparecimento da consciência, uma espécie de revivescência de um Eu mais intenso e 

vívido que nos habita. Trata-se, em definitivo, de um possível despertar do Eu comumente inserto 

numa vida mascarada por um Eu fragmentado, por uma consciência lógica voltada para a adaptação 

ao mundo empírico e imersa no presente: “(...) se a atenção à vida se debilita um instante – não falo 

aqui da atenção voluntária, que é momentânea e individual, senão de uma atenção constante, comum 

a todos, imposta pela natureza e que poderia chamar-se ‘atenção de toda espécie’ -, então o espírito, 

cuja visão se havia mantido forçadamente voltado para a frente, se distende e, por si mesmo, se volta 
                                                                                                                                                     

rápidos, mediriam o grau de tensão ou de relaxamento das consciências, e deste modo fixariam seu respectivos 
lugares na série dos seres. Essa representação de durações com elasticidade desigual é talvez incômoda para 
nosso espírito, que contraiu o hábito útil de substituir a duração verdadeira, vivida pela consciência, por um 
tempo homogêneo e independente; (...). Perceber consiste portanto, em suma, em condensar períodos enormes 
de uma existência infinitamente diluída em alguns momentos mais diferenciados de uma vida mais intensa, e 
em resumir assim uma história muito longa.” (Bergson; 1990:171)  
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para trás, e vislumbra então toda a sua história. A visão panorâmica do passado se deve a um brusco 

desinteresse pela vida (...).” (Bergson; 1982: 85)  

Essa extraordinária manifestação da vida mnemônica vem contraditar a vivência 

preponderante que temos das lembranças. A memória que se encrava na percepção é a memória cuja 

tônica é a da instrumentalidade, desejosa de viver um presente perpétuo, visto que age como se 

pudesse reduzir de modo absoluto  o passado à matéria. Inversamente, a memória, em seu aspecto 

involuntário, nos desnuda um passado integralmente conservado, no qual residem as significações 

que ao serem iluminadas nos revelam de forma peremptória a realidade e a transitoriedade da 

duração interna, deslindando-nos o tempo em sua virtualidade. Realidades comumente 

negligenciadas por um Eu que age no presente, projeta-se para o amanhã, mas ignora a dimensão do 

inatual, no qual se inscreve a sua natureza ontológica, cuja apreensão majora  imensamente os 

caminhos do conhece-te a ti mesmo. Nesses momentos em que somos surpreendidos por essas 

imagens provenientes da memória involuntária, que nos trazem o passado com uma intensidade 

incomensurável e incompatível com sua simples representação intelectual, é com o próprio 

movimento temporal e com a afetividade do devir que nos colocamos em contato. Com o  irromper 

dessas imagens, o universo submerso que o Eu traz em sua interioridade rompe a latência da 

imediatidade do vivido e se apresenta à consciência, a qual não pode esquivar-se do estado de 

perplexidade, ao mesmo tempo que experiencia no lugar da inquietude que lhe é corriqueira, uma 

alegria inaudita e incompreensível diante de uma realidade que contradita seus critérios de 

existência. Importante ratificar: o passado inatual iluminado por esses momentos nada tem a ver com 

uma cristalização de vivências antigas, mas com uma realidade que se transmuda incessantemente no 

tempo e com uma duração que flui continuamente. Mobilidade e fluência constituem assim a 

substancialidade mesma do real fora e dentro de nós, o qual consiste numa ação transformadora 

imanente a todo o movimento que se desenha no devir. Coincidir consigo mesmo nessa perspectiva 

significa nos instalarmos no movimento interno, na mutação constante da duração, em cuja 

transitoriedade as imagens suscitadas pela memória involuntária nos inserem.  

Assim, o fluir dessas imagens-lembranças, pessoalizadas e plenas de afeto, desvelam a 

totalidade do passado virtual em seu movimento criador. O desejo despertado por essas imagens 

imemoriais seria similar àqueles que dimanam das grandes obras de arte, qual seja, o intuito de 

flanar pelas instâncias mais secretas de nós mesmos. E novamente, Albert Béguin: “E (...) assim 

voltando ao essencial e reaproximando uma atividade espiritual (...), a humanidade retorna a seu 
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passado no intuito de fazê-lo reviver, não por simples curiosidade ou por necessidade de um saber 

mais vasto, mas como se retorna a uma fonte ou como se perseguisse nas lembranças uma melodia 

de infância.” (1946:XI) Esse passado reencontrado, segundo o autor, advém muitas vezes 

irreconhecível, incompreensivelmente estrangeiro em relação ao Eu tal como ele se percebe. No 

registro bergsoniano, o aflorar de uma memória divorciada dos imperativos pragmáticos é também 

apontado como uma desordem para a consciência psicológica. Ou seja, o Eu superficial, atento à sua 

circunscrição ao mundo e à sua relação com as coisas, ao exercer sua aptidão seletiva e vetar o 

acesso das lembranças excessivas, denega a sua própria interioridade. Assim, se consideramos que o 

Eu psicológico corresponde às instâncias mais superficiais da vida mental, na qual a memória 

assume um caráter puramente instrumental e associativo, quando a memória involuntária advém e 

sua associação com o presente não é vislumbrada pela consciência psicológica, impera o 

irreconhecimento e o passado emerge como o inteiramente estranho à consciência reificada.  Mas, o  

jorro inusitado dessas imagens, absolutamente antagônicas aos moldes da percepção e aos 

parâmetros de uma consciência obcecada com a ação, insinuam que a interioridade, os estados de 

alma, ultrapassam infinitamente a circunscrição da consciência reflexa. A despeito da freqüência 

com que esses momentos são engolfados pela realidade pragmática, quando nos permitimos o aflorar 

desta memória subterrânea, essas imagens destituídas de funcionalidade nos despertam para um Eu 

desconhecido e nos desvendam a  possibilidade de perscrutar a condição humana além de seus 

ilusórios limites. O Eu longínquo e irreconhecível aí desvelado, bem entendido, constitui o Eu real e 

verdadeiro, do qual há muito nos alijamos. Esse impulso que nos instiga a reencontrar o passado, 

decorre de uma imperiosa exigência do ser que ressoa pelo interior do eu, um imperativo por vezes 

derivado do imponderável, do ritmo e do movimento que nos permeia. Entretanto, se há algo na 

duração interna que, de modo sub-reptício, pelos sonhos ou pela manifestação das imagens-

lembranças geradas pela memória involuntária soa como um apelo tácito para que nos voltemos para 

a nossa própria interioridade, a natureza dominante do eu, conformado à exterioridade, faz dessa 

uma tarefa quase irrealizável, visto que sua absoluta inserção no presente oculta a temporalidade e a 

vida do espírito instaurando. uma cesura entre o Eu e ele mesmo: “O conhecimento de nossa 

existência em sua maior singularidade, que nosso amor próprio mesmo nos dissimula 

profundamente, é tão difícil de atingir quanto ao conhecimento da imagem desconhecida de nosso 

rosto (...) que nos fornece o espelho ou a fotografia.”  ( Béguin; 1946:XI) 
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Esse quase inalcançável conhecimento de si configura, no dizer de Trotignon, a chave da 

filosofia, porque ao enveredar pela interioridade do Eu é no movimento da totalidade que nos 

orientamos. Mas, como nossa incursão na filosofia de Bergson tem revelado, não será a razão, com 

sua vocação para cristalizar a mobilidade, que nos proporcionará este contato imediato com a 

totalidade ou com o movimento criador em nós que nos remete para a duração ou para a vida em 

geral. A realidade profunda do Eu em sua temporalidade qualitativa e mutante jamais pode ser 

captada pela inteligência. Essa talvez possa, de algum modo, ao experienciar algo de sombrio no 

absurdo de sua existência, adivinhar nos interstícios de sua constituição que a vida a ultrapassa e 

pôr-se no seu encalço, uma vez que em si mesma configura a obra maior da vida. Às expensas de tal 

empenho, sua própria natureza, que é regida pela lógica do espaço, sempre permanecerá aquém 

dessa mesma vida. Não obstante, a continuidade entre o passado e o presente, entre a consciência 

ontológica e psicológica, visto que esta última deriva da primeira ao atualizar a virtualidade 

ontológica do eu, insinua uma possível comunicação entre a consciência reflexa e a realidade interior 

que a ultrapassa. Nessa perspectiva, as imagens marginais que nos insetam no jorro desmesurado do 

passado, vêm descortinar um caminho outro que não o da razão para o reencontro entre a 

consciência e seu vínculo com a vida. Reencontro que consiste na apreensão da transitoriedade da 

duração interna, a qual se desvela como passado e como puro estado afeto. Viabiliza-se, destarte, um 

amálgama entre a dimensão psicológica e ontológica do homem, instâncias distintas entre si, mas 

suscetíveis ao contato e à interação, nos momentos em que a memória involuntária com essas 

imagem viscerais, nos invade com o vislumbre do indizível.  

Se no discorrer destas linhas afirmamos inúmeras vezes que, em Bergson, a memória 

pura é lembrança e enquanto tal espírito e liberdade, cabe-nos ratificar ainda  uma outra 

característica da realidade interna, qual seja, sua dimensão criadora. As imagens-lembranças seriam 

assim também impulsionadas pela emoção criadora que habita a interioridade profunda do eu. 

Certamente é esta energia que gera também a razão e suas obras, mas a racionalidade, na medida em 

que expulsa todo o movimento, só pode produzir idéias que fixam os intervalos do pensar e se 

presentificam como metáforas que traem a verdadeira natureza do eu. A imagem oriunda da 

memória involuntária, e, portanto, desconectada dos intuitos pragmáticos, nos revela mais da 

realidade profunda do Eu e do fluxo do pensamento do que a consciência reflexa, a qual opera no Eu 

uma cesura quase intransponível, cuja superação essas imagens nos permitem sonhar. Nesse sentido, 

as imagens destituídas da lógica da eficácia, não pulverizadas de seu onirismo, justamente por 
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desvelarem o movimento, o tempo, ultrapassam a metáfora e logram conduzir a consciência na 

direção dessa energia criadora oriunda do espírito, possibilitando uma invasão da consciência pela 

mobilidade temporal que provém do Eu profundo.  

Assim, a dimensão pré-socrática do eu, por ser duração, é também criação. Continuidade 

e mudança conjugam-se plenamente no ritmo da duração interna e externa. Processo que ao durar 

instaura a continuidade do movimento ao mesmo tempo em que logra a realização incessante de 

mudanças, de criação do novo e do imprevisível. Daí a irreversibilidade de nossa duração interna: 

“(...) a nossa personalidade se desenvolve, cresce, amadurece sem cessar. Cada um dos seus 

momentos é algo novo que se junta ao que havia antes. Vamos mais longe: não é apenas algo novo, 

mas algo imprevisível.” (Bergson; 1971:45) O existir em si mesmo consiste em durar e mudar: 

“Procuramos unicamente saber qual o exato sentido que a nossa consciência dá à palavra existir’, e 

achamos que, para um ser consciente, existir consiste em mudar, mudar em amadurecer, amadurecer 

em cada um se criar indefinidamente a si próprio.” (Bergson; 1971:47) Continuidade e mudança são 

então concomitantes. A referência a um  passado conservado na duração interna nos remete ao 

Ensaio, quando Bergson fundamenta a multiplicidade qualitativa do eu, na qual os momentos 

heterogêneos se interpenetram, se fundem, se reorganizam e se recriam numa síntese perene entre o 

mesmo e o outro. Destarte, mais do que uma representação do tempo, o Eu profundo consiste na 

própria temporalidade. O movimento temporal, enquanto realidade última do eu, propicia a geração 

incessante do inaudito, uma vez que sua natureza é a da criação regida pela imprevisibilidade e 

jamais por conexões causais. O texto de Bergson nos instrui: “(...) isto, que ultrapassa o corpo por 

todos os lados e que cria atos ao se criar continuamente a si mesmo, é o ‘eu’, a ‘alma’, é o 

‘espírito’.” (1974:90) Logo, o  Eu se transmuda permanentemente, se esvai engendrando novidades 

radicais.  

Não se trata, entretanto, de total desintegração da subjetividade, visto que há a 

continuidade e  uma substância é aí preservada, qual seja, a mutação em si mesma, a infindável 

subversão: “Porque a duração é memória, não sou outro; porque ela é criação, não sou o mesmo.” 

(Bergson; 1959: 499). O passado coincide assim com a duração, o que atesta a temporalidade como a 

realidade última da consciência. Se é certo que o passado se conserva em sua inteireza, 

incrementando-se a cada nova experiência vivida, isto não significa que sua permanência seja 

inalterada. Se as lembranças permanecessem incrustadas nas recônditas regiões do cérebro, tal 

possibilidade seria factível, mas é no espírito que elas se preservam, e aí só há o movimento e a 
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mutação constante. O passado que se conserva plenamente, uma vez que não é arquivado em 

instâncias cerebrais, não se cristaliza, antes se mobiliza e se modifica continuamente. A cada nova 

experiência inserida na virtualidade do nosso ser, uma transmudação se opera, a qual não equivale a 

um mero acréscimo, uma mudança quantitativa, mas ao todo que em sua unidade se altera e se 

transforma, gerando inauditas realidades: “Desta sobrevivência do passado resulta a impossibilidade 

de uma consciência passar duas vezes pelo mesmo estado. Podem as circunstâncias ser as mesmas, 

mas já não será a mesma pessoa sobre a qual elas agem, pois que a alcançam em novo momento de 

sua história.” (Bergson; 1971:45) Processo que denota claramente o caráter criador do movimento 

imanente a uma totalidade que se recria e, na esteira da leitura deleuziana, gera incessantemente a 

diferença. Posto que o passado, a dimensão ontológica da memória, está em contínuo movimento, é 

a descontinuidade e a transição incessante da duração que dá a sua tônica. Continuidade e 

descontinuidade se configuram numa interpenetração recíporca. A mobilidade é contínua, mas esta 

mobilidade que é a da duração implica a geração constante do inédito e das rupturas, sem que seja 

necessário o pressuposto da transição acumulada como o exigiriam os cânones da consciência 

reflexa para assimilar esta realidade. Para os padrões da lógica racional, a mudança só pode dar-se 

em pontos determinados, fixando assim intervalos em que a imobilidade prepondera e a continuidade 

é invariável; conseqüentemente, não parece inteligível que algo possa ao mesmo tempo permanecer 

e mudar engendrando o novo. Para a inteligência é insuportável a variabilidade, daí o seu empenho 

na justaposição de intervalos fixos e descontínuos : “Mas, precisamente porque fechamos os olhos à 

variação incessante de cada estado psicológico, somos obrigados, quando a variação se torna tão 

considerável que se impõe à nossa atenção, a falar como se um novo estado tivesse vindo justapor ao 

anterior. E igualmente supomos este invariável, e assim indefinidamente.” (Bergson; 1971:42) Para a 

concepção bergsoniana do movimento, entretanto, a transição é continua, não há os intervalos 

pautados pela invariabilidade. Não há invariabilidade porque há continuidade, assim como não há a 

passagem de um estado fixo a outro também fixo e distinto do primeiro.  

 Há que se enfatizar: Bergson não está aqui a privilegiar subliminarmente a 

continuidade ou a descontinuidade; trata-se antes da extinção mesma da oposição entre ambas. O 

passado, ao se conservar, não se preserva intacto mas modifica-se continuamente, uma vez que sua 

cristalização obstruiria o processo da duração enquanto criação imprevisível de novidades. Esta 

concomitância entre a preservação do passado e o movimento criador da duração que produz 

incessantemente a diferença, opera a subversão da dicotomia continuidade/descontinuidade. Não há 
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existência, assevera Bergson, que não implique mudança, de modo que durar continuamente no 

tempo pressupõe uma identidade que é subjacente à multiplicidade dos distintos momentos 

temporais. Essa conjugação entre continuidade - enquanto sucessivo progresso de um instante a 

outro - e mudança - enquanto, alteração qualitativa, criação do novo -  desconstrói o registro da 

oposição comumente atribuído a essas categorias. O tempo, já o sabemos, constitui a 

substancialidade, o estofo mesmo do real e, enquanto tal, é puro movimento. A realidade temporal 

progride e, nesse movimento, o passado se acumula. Dito de outro modo: ao avançar o passado 

incorpora novas lembranças, o que propicia seu alargamento e sua dilatação. O advento da diferença 

imanente à inserção do novo neste passado não vem obstruir a totalidade contínua. Inversamente, ela 

se recria a cada inserção do novo, ratificando, simultaneamente, sua identidade. O íntimo de cada um 

de nós, em sua multiplicidade qualitativa e progresso dinâmico, constitui a realidade mais 

elucidativa desse amálgama que substitui a oposição ou a clivagem entre o contínuo e o mutável. 

Bergson escreve em A Evolução Criadora: “O meu estado de alma, progredindo na estrada do 

tempo, cresce continuamente com a duração que acumula e faz, por assim dizer, bola de neve 

consigo mesmo. (...) Quer dizer que não há diferença essencial entre passar de um estado a outro e 

persistir no mesmo. Se o estado que ‘permanece o mesmo’ é mais variado do que supomos, 

inversamente, a passagem de um estado para outro é mais semelhante do que se imagina ao 

prolongamento de um único estado; a transição é contínua.” (Bergson; 1971:42) 

Conjugam-se assim a continuidade e a mudança, porque se a memória é duração, 

progresso contínuo no tempo, ela também é, parafraseando o filósofo, criação livre de determinações 

quaisquer. Com as imagens oriundas da memória involuntária, é a temporalidade que advém como 

substância e com ela o movimento, cuja realidade é mais veemente que a realidade mesma das coisas 

que se movem. Daí decorre que a totalidade, a duração, seja a própria permanência, o contínuo 

avanço do tempo no qual o passado ao se acumular, insere-se num movimento gerador de diferenças, 

como diria Deleuze. O acréscimo do novo, dos inauditos momentos secundados por experiências 

passadas, instauram rupturas e atribuem à continuidade da duração ou do passado o cunho da 

imprevisibilidade, ao mesmo tempo que reconfigura e recria o passado em sua totalidade. Escreve 

Bergson: “Sem dúvida, a nossa vida psicológica é cheia de imprevisto. Mil incidentes surgem, 

parecendo destacar-se daquilo que os precede, e não se ligar ao que vem depois. Mas a 

descontinuidade com que surgem fá-los destacar-se sobre um fundo contínuo sobre o qual se 

desenham e ao qual se devem os próprios intervalos que os separam: são como os tímbales tocando 
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de quando em quando numa sinfonia.” ( 1971:43) Enfim, no tempo, no movimento e na criação 

reside a realidade substancial da subjetividade que simultaneamente permanece a mesma e se 

transmuda, o que faz dela antagonista absoluta do Eu vivenciado pela experiência normatizada e 

desnaturada à qual como seres sociais nos resignamos. O Eu profundo ou a alma, tal como 

tematizada no Ensaio, não pode ser dissociada da esfera afetiva cujo caráter absolutamente singular 

e mutante nos é desvendado com o fluir da memória involuntária: “Ora, creio que a totalidade de 

nossa vida interior é algo como um única frase começada com o primeiro despertar da consciência, 

frase semeada de vírgulas, mas em nenhuma parte cortada por pontos finais. E creio também, por 

conseguinte, que todo o nosso passado lá está subconsciente – isto é, presente a nós de tal maneira 

que nossa consciência, para revelá-lo, não necessita sair de si mesma nem acrescentar-lhe algo 

estranho: ela só precisa, para perceber distintamente tudo o que ela contém, ou melhor tudo o que ela 

é, afastar um obstáculo, levantar um véu.” (Bergson; 1974:103)  

Tal como o sonho, a intensidade dos afetos imanentes ao jorro das imagens provenientes 

de memória indômita afasta momentaneamente o véu, propiciando-nos a impressão de que nos 

tornamos mais íntimos de nós mesmos, uma vez que é na temporalidade e no movimento criador do 

Eu profundo que nos instalamos. Assim como as situações em que agimos livremente, esses são os 

momentos em que vivemos mais plenamente e sentimos o ritmo temporal alterar-se, acelerar-se 

como se as cores da vida fossem súbita e excessivamente tonalizadas. Circunstâncias em que somos 

tomados por emoções viscerais, as quais nos fazem comungar com nossa própria singularidade. A 

vocação espacializadora e articuladora da consciência é aí obnubilada e somos inebriados pela 

plenitude da duração interna, a qual pode ser experienciada nas imagens derivadas da memória 

involuntária, mas jamais apreendida ou representada pelo conhecimento discursivo ou pelas imagens 

derivadas de uma memória instrumental. Se idéias e imagens-coisas se presentificam como 

metáforas do pensamento e da subjetividade, as imagens múltiplas e divorciadas da 

instrumentalidade contagiam-nos com a duração do  Eu profundo porque minimizam o campo no 

qual se erige o Eu simbólico. Daí que a duração, o movimento e a criação pura impregnados nos 

afetos veiculados por essas imagens extemporâneas, se configurem como o estofo do homem, a 

dimensão que origina e ao mesmo tempo  desconserta as obras da razão.   

Não obstante, essas imagens imprevisíveis e inusitadas que eclodem na consciência 

poderiam além de apontar para a fonte criadora da qual emanam, constituir-se em si mesmas como 

imagens criadoras, livres de qualquer determinação? Na leitura de Jean Theau, Bergson instaurou 
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uma revolução filosófica sem precedentes ao inserir o ser no devir, ao instaurar o absoluto no 

movimento e na criação. Deleuze estende esta revolução à tese da memória, que vem contraditar as 

concepções tradicionais e prevalecentes ao sustentar que a lembrança implica a mobilidade do 

passado ao presente e não o contrário. Teria esse veio revolucionário impregnado também a 

imagem? A envergadura do papel atribuído à imagem por Bergson, sua inovadora visão da imagem-

movimento e da imagem que se transmuda no tempo seria suficiente para que vislumbrássemos em 

sua obra uma subversão do lugar ocupado pela imagem na tradição filosófica? Podemos 

efetivamente atribuir a esse pensador um deslocamento no olhar filosófico, no que concerne à 

imagem, de modo que esta não esteja mais relegada à condição de infrapensamento, de simulacro, 

erro, desvio? Ou, inversamente, estaria Bergson no registro daqueles que fazem da imagem uma 

coisa menor, cujo caráter inaudito da análise aparenta uma diversidade, mas apenas encobre uma 

unicidade teórica que vai da metafísica à psicologia? No intuito de desdobrar tais interrogações, 

retornaremos às reflexões acerca da imagem na tradição filosófica, através do texto de J.P. Sartre, A 

Imaginação.   

 

4 – Imagem e criação: a crítica sartriana 

A revolução bergsoniana na filosofia teria se estendido à imagem? Consoante a nossa 

incursão em Matéria e Memória, há ao menos dois aspectos em que a resposta a esta interrogação 

tende a ser afirmativa. Primeiramente, a crítica de Bergson aos associacionistas, à psicologia de 

modo geral e às correntes tradicionais da filosofia  explicita uma rejeição visceral, por parte do autor, 

a uma acepção da imagem que a apreende como resultante de produção mecânica do cérebro, o qual 

se atém à condição de órgão de ação, jamais de representação. A imagem em Bergson não está 

fixada no cérebro como se este fosse o eterno receptáculo de imagens-coisas. Conquanto não possa 

prescindir dele para se presentificar e se aloje na matéria ao aliar-se à percepção, a imagem, quando 

imprevisível e rebelde, pode sublevar-se e manifestar-se contra os imperativos da percepção ou da 

ação. Por outro lado, ao insinuar que a imagem diz mais à consciência acerca de sua interioridade do 

que a racionalidade, do que as idéias que não ultrapassam a condição de metáfora do pensamento, 

conjeturamos que a filosofia bergsoniana opera também uma subversão da tradição que sempre 

circunscreveu a imagem à condição de instância subsidiária da razão no processo de conhecimento, 

tal como o vimos na alusão à metafísica clássica. Em contrapartida, para Jean-Paul Sartre, estes 
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seriam indícios insuficientes para fazer de Bergson um marco de ruptura. Inversamente, sob uma 

nova terminologia, a filosofia bergsoniana representa, a seu ver, a assunção e a continuidade da 

tradição.120 Um retorno ao texto de Sartre, A Imaginação, faz-se necessário para que possamos 

compreender o teor da crítica sartriana.  

Sartre não vai negligenciar os aspectos inovadores no pensamento de Bergson, e ressalta 

que os pressupostos dos quais parte o filósofo - imagem-lembrança não é revivescência cerebral, o 

cérebro não armazena imagens; a consciência não é formada por estados justapostos e sólidos como 

coisas, sua realidade é a da duração; a vida interior constitui-se como multiplicidade de 

interpenetração - suscitam efetivamente a possibilidade de uma cesura com a tradição ou de uma 

renovação da psicologia da imagem. Possibilidades que se encanecem quando encetamos uma 

análise atenta desta filosofia, a qual, segundo o filósofo existencialista, enfrentará a problemática da 

imagem inserta nos cânones do pensamento clássico, denotando, assim, grau zero de subversão em 

relação à tradição.  

Argumenta Sartre que para apreendermos o papel da imagem na vida do espírito, tal com 

tematizada por Bergson, a crítica deve ser coextensiva à sua metafísica, a qual perpassa inteiramente 

a sua teoria da imagem, extravasando a dimensão psicológica. Aos olhos dessa leitura, Bergson teria 

prestigiado e incrementado o realismo ao postular o universo como um mundo de imagens. Para ele 

qualquer espécie de realidade é imagem. Enquanto Hume teria postulado apenas a coisa percebida 

como imagem, em Bergson, toda a realidade, todo objeto passível de representação será imagem. A 

concepção bergsoniana de representação como percepção diminuída, como isolamento da imagem 

em relação àquelas que a antecedem e que a precedem, nada de novo acrescenta à imagem, uma vez 

que já existe virtualmente antes de sua configuração. Postura que o afasta tanto do idealismo 

cartesiano para o qual coisa e a sua representação imagética se distinguem, o que  exige a 

investigação da natureza da relação de correspondência aí instaurada, quanto de Berkeley, que reduz 

                                                 
120 Notadamente, são imensas as diferenças entre Bergson e a fenomenologia existencialista de Sartre, a qual 
atinge seu mais importante momento em concomitância com o declínio do interesse pela filosofia bergsoniana. 
Todavia, como ressalta Trotignon, Bergson teria aberto os flancos fundamentais a partir dos quais a filosofia 
sartriana e mesmo a fenomenologia de Husserl se desenvolveram: “A Segunda causa do declínio do 
pensamento bergsoniano é a difusão das filosofias da existência, em particular a influência tão profunda da 
obra de Sartre. Entretanto ( ...) os filósofos da existência não teriam sido possíveis na França sem a filosofia de 
Bergson. A despeito da diferença fundamental dos pontos que separam Bergson de Husserl, a intenção de 
renovação radical dos dois filósofos é freqüentemente motivada pelas mesmas dificuldades metafísicas, e sobre 
certos pontos o bergsonismo é provavelmente mais radical que a fenomenologia husserliana.” (Trotignon; 
1968: 6) 
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a realidade da coisa à da imagem consciente; ou ainda de Hume, em cujo registro só se conhece a 

imagem, visto que o real em si é inacessível. Sabemos que esta era justamente a finalidade de 

Bergson, qual seja, divorciar-se dos registros clássicos. Horizonte que, na ótica sartriana, se 

esfacelará, de modo que a filosofia bergsoniana reulta num realismo ainda mais contundente do que 

o tradicional. 

Assim, em Bergson, prossegue Sartre, a  consciência é virtualmente constitutiva do 

conjunto da realidade. Todo o real é em alguma medida análogo à consciência, o que viabilizará a 

representação, a qual só é possível em virtude desta analogia, uma vez que o pensamento não se 

daria se algo de estranho devesse ser acrescentado à consciência. Daí decorre que a consciência, que 

é imagem, é também coisa e adquire a condição de caráter dado, uma espécie de forma substancial 

da realidade. O que Sartre sublinha, sem esconder um certo constrangimento, é que para Bergson a 

consciência possa ser independente do ato, ou que a consciência não seja necessariamente  

consciência de alguma coisa. Ancorado na filosofia de Husserl, Sartre entende que uma 

fenomenologia da consciência só pode se verificar se a intencionalidade for dada como pressuposto 

inalienável. Escreve o autor: “A consciência aparece nele (em Bergson) como uma qualidade, (...) 

ela não pode nascer onde não está, nem começar, nem acabar de ser. E, em compensação, ela pode 

ser sem se acompanhar por qualquer ato, nem mesmo por alguma manifestação de sua presença no 

estado puramente virtual.” (Sartre; 1984:54) A qualidade secreta desta consciência será o 

inconsciente, que, na leitura sartriana não se opõe à consciência, uma vez que não vai além de uma 

consciência que se auto ignora. Não há inconsciente em Bergson, assevera Sartre. Neste universo de 

imagens, no qual a consciência é imagem entre imagens, há pura fosforescência, luminosidade 

absoluta, absoluta virtualidade e, também, inconsciência, a qual, - a despeito de sua equivalência 

com o Eu superficial - será atualizada pelo sujeito ou pelo instrumento da ação, que é 

simultaneamente reflexão e obscuridade: “Não há opacidade que se oponha à luz e a receba, 

constituindo assim um objeto iluminado; há luz pura, fosforescência, sem matéria iluminada; 

somente essa luz pura, difusa por toda parte, não se torna atual a não ser refletindo-se sobre certas 

superfícies que servem ao mesmo tempo de écran com relação às outras zonas luminosas.” (Sartre; 

1984:54). Enfim, postula Sartre, a dedução da consciência é prescindível, porquanto ela já está dada 

num universo de imagens.             

Sob esse prisma, a consciência não provém da matéria, uma vez que enquanto imagem a 

consciência já é a coisa, já é matéria. A matéria, tampouco, não provém da consciência, visto que 
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enquanto imagem ambas são coexistentes. Esquiva-nos esta asserção dos descaminhos da filosofia 

da representação? Sartre incrementa sua crítica: ensejar uma totalidade de imagens não resolve o 

problema, não nos livra dos impasses da tradição. Persiste o imperativo de se explicitar de que modo 

passamos da imagem não consciente para imagens conscientes, ou seja, como o virtual é atualizado. 

Um universo de imagens puras condenaria o mundo aos limites do em si, obliterando a emergência 

do para si. A teoria bergsoniana não abre a fenda da negatividade, do nada, que instaura o 

distanciamento do objeto com o aflorar da consciência, livrando o mundo da eterna letargia.121 

Chancelar o recorte das imagens como suficiente para engendrar a representação é inaceitável. Na 

avaliação sartriana, Bergson age como se fosse irrelevante o modo pelo qual a consciência se 

delineia como consciente e não explicita como se efetiva a passagem do em si ao para si. Nessa 

senda, Sartre interroga: “É inteligível que separar uma imagem do resto das imagens seja suficiente 

para lhe conferir subitamente essa transparência, essa existência para si que a faz consciência? Ou, 

se se sustenta que ela a possui antes, é admissível que essa transparência não tenha existido nem para 

si nem para nenhum sujeito?” (Sartre; 1984: 55) O que Bergson confunde, acrescenta, é o mundo e a 

consciência.  

Parametrizando-nos por essa leitura, a exaustiva descrição do aparecimento da 

consciência tal como realizada por Bergson, não logra explicar de que modo uma consciência 

inconsciente e impessoal se torna sujeito individual. Não esclarece, tampouco, como a representação 

virtual das imagens passadas, ao se atualizarem, conotam uma subjetividade. Ademais, essa 

subjetividade destituída da necessária fundamentação, segundo a avaliação sartriana, constitui a base 

da teoria bergsoniana da memória, uma vez que na vida mnemônica as imagens são preservadas: “O 

corpo age como instrumento de seleção; graças a ela, a imagem torna-se percepção; a percepção é a 

imagem ‘relacionada à ação possível de uma certa imagem determinada’, que é, justamente o corpo. 

Mas como esta relação cria o aparecimento de um sujeito que chama este corpo meu corpo e as 

outras imagens minhas representações?” (Sartre; 1984:55) Nesse sentido, a tese bergsoniana segundo 

a qual a imagem-centro pode selecionar imagem e agir sobre ela, revela-se insuficiente para 

fundamentar a representação, porquanto uma imagem que age não engendra um sujeito que pensa as 

                                                 
121 Bergson, entretanto, não se esquiva do enfrentamento com a negatividade. Inversamente, toma-o como 
objeto de reflexão e atribui a ela o lugar de representação fantasmática da inteligência a partir da qual a 
filosofia construiu seus maiores equívocos. Voltaremos a essa problemática. 
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ações como suas. Em definitivo, sob o crivo sartriano, essa teoria não pode explicar a emergência do 

sujeito pensante. 

Sabemos que, ao cogitar a possibilidade da representação como percepção diminuída, 

como recorte da totalidade imagética, Bergson recorre à ficção da percepção pura, instalando-se no 

plano do direito e não no plano dos fatos, para o qual a interioridade se faz imprescindível. Nossa 

incursão em Matéria e Memória demonstrou que, para Bergson, a subjetividade se desenha com o 

aporte da memória, por meio da qual o espírito se explicita, seleciona, compara, sintetiza e escolhe 

as imagens. O espírito organiza as imagens, as quais se fixam e se alinham na memória em 

concomitância com a percepção. Subjaz a essas asserções a assunção de que o universo das imagens, 

o em si, traz implícito de forma latente o para si, que irrompe com o advento da memória. 

Esclarecimentos que não livram a filosofia bergsoniana da crítica tecida por Sartre. O aparecimento 

desta memória ou do espírito numa totalidade de imagens é insuficiente para explicar o aparecimento 

do sujeito e  desnuda, segundo Sartre, dificuldades inúmeras: “E em primeiro lugar, se tudo é 

consciência, que pode ser uma consciência? É atividade e unidade, realidade distinta de todas as 

outras e capaz de tomar consciência? Mas, então seria abusivo denominar consciência às realidades 

passivas que a consciência pode apreender e recairíamos em uma metafísica partindo não do mundo 

como consciente, mas da consciência em face do mundo.” (Sartre; 1984:55) Nessa perspectiva, 

Sartre interroga como é possível que ocorra a individualização da consciência. Se esta 

individualização se efetua em virtude do conteúdo, o qual é selecionado pelo corpo ao qual ela se 

vincula, mesmo levando em conta a advertência de Bergson acerca da capacidade da imagem-centro 

de respostas indeterminadas, o processo pelo qual a imagem-corpo se distingue das outras imagens 

que a circundam torna-se ininteligível, uma vez que a relação entre elas se dá também em imagens. 

Ao tecer sua crítica, Sartre também observa que a passagem da imagem que é coisa para 

a imagem-lembrança não é devidamente enfrentada por Bergson. Enfatiza, assim, que a imagem é 

coisa isolada pelo corpo e que se torna representação quando isolada, mas não se esclarece de que  

modo o fim da ação não obstrui a perenidade da representação. Argumenta o autor que a preservação 

da representação, independente da ação, suscita a possibilidade de que o representar pressuponha 

mais do que o isolamento da imagem, o que conferiria a ela uma natureza outra que não a de coisa, 

que não a simples e pura condição da imagem diminuída, como enuncia Bergson. Outro problema: 

como a imagem-representação se transforma em imagem-lembrança? Carece de inteligibilidade a 

passagem da matéria para o espírito: “A passagem do primeiro para o segundo capítulo de matéria e 
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memória é operada por um puro sofisma: a imagem-representação é primeiramente uma imagem 

idealmente isolada e realmente ligada a todas as outras e depois, tornando-se uma imagem-

lembrança, vemos seu isolamento ideal transformar-se em isolamento real. Ela se destaca do mundo 

e se transforma no espírito.” (Sartre; 1984: 56) Em suma, sob o veio desse olhar, Bergson não 

oferece argumentos convincentes para explicar a transformação da imagem-coisa em imagem-

espírito ou representação. A transmudação da imagem-coisa para a imagem-lembrança ou da coisa 

em espírito anula-se juntamente com uma possível diferenciação entre elas, quando Bergson recorre 

à metáfora do quadro, ou seja, quando chancela uma analogia entre a imagem-lembrança que se 

destaca do todo, como as imagens retratadas num quadro. Escreve Sartre: “Bergson é enganado pela 

comparação material da imagem como um quadro: parece alguém que, depois de ter isolado um 

trecho de paisagem olhando através de uma objetiva, pretendesse levar consigo não apenas a 

objetiva, mas também o trecho da paisagem que recortou nela.”(Sartre; 1984: 56) O autor vislumbra 

aí o predomínio de um sofisma sobre o qual se edifica a teoria da memória. Associar a imagem-

lembrança com um quadro, equivale à assunção por parte de Bergson, no registro sartriano, de que a 

imagem-lembrança jamais poderá se evadir da condição de coisa, uma vez que equivale a mera 

reprodução e tem a mesma plenitude do objeto, ainda que sua existência tenha se transmudado em 

imagem.  

A essa altura, já está claro que, para Sartre, Bergson dá continuidade à metafísica ingênua 

da imagem, denunciando na filosofia bergsoniana o mesmo equívoco perpetrado pela tradição, qual 

seja: a coincidência entre a realidade da coisa e a realidade da imagem, do qual decorre o estatuto 

subalterno desta última. Por conseguinte, a renitente asserção bergsoniana segundo a qual a 

lembrança (imagem-lembrança) não é uma percepção mais fraca, sua contundente crítica ao 

empirismo é vã aos olhos sartrianos. Sob o prisma dessa crítica, a filosofia bergsoniana não destoa 

do empirismo, particularmente das teses de Hume. A equalização entre os dois registros se configura 

quando Bergson estabelece a contemporaneidade da percepção e da lembrança, afirmando que a 

formação da lembrança nunca é posterior à percepção, mas simultânea. A concepção aí veiculada dá 

à imagem o estatuto de elemento, de pensamento subsidiário da percepção. Seu lugar é o da cópia, o 

outro nome da coisa. Conseqüentemente, tanto em Hume como em Bergson, a imagem se 

presentifica como elemento constitutivo do pensamento que adere à percepção, da qual não difere, 

visto que ambas apresentam a mesma individualidade. No empirismo de Hume, a imagem será a 

percepção enfraquecida que ecoa no tempo, em Bergson a imagem não deixa de ser correlato da 
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percepção sensível, uma vez que figura como a sombra, uma duplicação da experiência perceptiva. 

Destarte, Sartre assevera que tanto em Hume como em Bergson a imagem não se evade da matéria: 

“(...) nos dois casos ela é um decalque exato da coisa, opaca e impenetrável como a coisa, rígida, 

fixa, coisa em si mesma.” (Sartre; 1984:56)  

Enfim, consoante os argumentos sartrianos, a conotação adquirida pela imagem na 

filosofia bergsoniana é a da coisa contida na memória, a qual se  configura como receptáculo que 

contém as imagens-lembranças. A imagem não aflora em Bergson como uma criação inaudita do 

espírito, antes “imprime-se” nele; conseqüentemente, não é concebida como  uma manifestação da 

vida ou como criação do espírito. Sob a égide dessa crítica, assistimos ao mesmo Bergson que no 

Ensaio se empenhara em refutar os associacionistas, evidenciando que esses jamais poderiam 

compreender o homem, uma vez que só compreendiam a realidade do Eu reificando-a, entrevemos o 

mesmo Bergson que, em Matéria e Memória, ressaltara veementemente a impossibilidade das 

imagens como conteúdos cerebrais, uma vez que a natureza do espírito não é a da coisa, ser agora 

acusado de coisificar a imagem, de apreendê-la como elementos sólidos que se inscrevem na mente. 

Acusação que colide com toda a teoria bergsoniana do Eu profundo enquanto dimensão antagônica e 

arredia a reificações quaisquer. Distintas dos estados mentais do eu, tal como postulado no Ensaio, 

as imagens seriam pertinentes à realidade do espaço e não ao tempo. Interroga Sartre: como é então 

que as imagens-coisas poderiam se fixar na memória, que é puro espírito, liberdade e duração?  

Engana-se Bergson, dispara Sartre, ao supor que para diferenciar percepção e lembrança 

basta postular a primeira enquanto imagem que se vincula à ação do corpo, sem que se destaque das 

outras imagens e, a segunda, enquanto imagem isolada, destacada como num quadro. Tal argumento, 

mais do que fundar a diferença de natureza entre ambas, como advoga Bergson à exaustão, cria 

novas e insolúveis aporias, particularmente no que concerne à tematização do tempo presente como 

real que suscita a ação futura e se inscreve numa lembrança inativa no espírito. Esse duplo jorro do 

presente em direção ao futuro e ao passado certamente instaura a diferença entre percepção - 

atividade ideomotriz - e lembrança inativa - idéia pura -, mas como distinguir a lembrança atualizada 

da percepção? Eis aí um novo sofisma, no dizer sartriano: “ (...) essa distinção não nos permitirá 

discriminar na vida concreta a lembrança atualizada (a imagem desta mesa que reaparece) da 

percepção - é impossível compreender o que significa esse desdobramento perpétuo do presente, 

assim como era impossível, há pouco, saber como um isolamento provisório da coisa faz dela 

bruscamente uma representação: a metáfora do duplo jorro assina um sofisma fundamental.” (Sartre; 
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1984:57) O presente como ação sensório-motora que instaura um corte no perpétuo escoamento 

temporal e que, em simultaneidade com a percepção, engendra lembranças que se depositam no 

passado, majora a inconsistência das formulações bergsonianas. Conquanto não pretenda verticalizar 

sua crítica neste ponto, Sartre salienta que, a um presente que coincide com a ação pura, não seria 

lícito desdobrar-se a ponto de produzir um passado inativo, cuja qualidade é a do pensamento em 

estado puro, radicalmente dissociada de movimentos e sensações. 

Bergson pretendeu discriminar radicalmente matéria e espírito, imagem-coisa e imagem-

lembrança, para depois estabelecer o encontro, a comunhão entre ambos. Desejo de unidade que 

malogrou, supõe a crítica em questão, porquanto a reflexão bergsoniana teria alcançado unicamente 

a ambigüidade e a oscilação. Dito de outro modo, para diferenciar a imagem-coisa da imagem-

lembrança e para ulteriormente unificá-las, Bergson perpetra, no dizer de Sartre, um sincretismo 

entre consciência e matéria, o qual opera uma confusão entre noema e noese. A imagem assumirá a 

conotação de um ou de outro, variabilidade que estará sujeita à exigência da elaboração de seu 

trabalho filosófico. Em suma, conclui: “Unificação, não temos nenhuma: mas sim, uma ambigüidade 

perpétua uma oscilação perpétua e sem boa-fé de um domínio sobre o outro.” (Sartre; 1984: 57)  

O processo de atualização das imagens, ou a evasão da lembrança do inconsciente, ou do 

passado, em direção ao presente será outro ponto equacionado por Sartre. Ou seja, como a imagem 

quadro que permanece na memória - virtualmente ou atualmente consciente quando se transmuda em 

imagem-coisa - transmigra do inconsciente para consciência? Na resposta bergsoniana, Sartre 

vislumbra outra resolução ambígua, suscetível de duas versões, quais sejam a psicologia e a 

metafísica espiritualista122. Na leitura psicológica, a atualização da lembrança ocorre na medida em 

que esta é evocada pelo presente ou pela ação corpórea. Mais do que uma ressurreição da imagem 

armazenada, trata-se de inserir a imagem no corpo, para que ela reapareça à consciência. Assim, a 

lembrança pura e inativa, cuja existência é inconsciente, ao ser evocada da profundidade da 

memória, encarna-se nos mecanismos corporais e na atitude corporal transmudando-se em 
                                                 

122 Sartre não se priva de mencionar aqui o biologismo de Bergson. No entanto, poderíamos argumentar, tal 
como o faz Trotignon, que a referência à biologia nesta filosofia não vem para contemplar um sistema 
decorrente dos conhecimentos biológicos. O que remete à filosofia é a própria idéia de vida, a qual fragiliza os 
sistemas metafísicos tradicionais: “Pela idéia de vida a metafísica tradicional é arruinada: não se trata de extrair 
uma nova filosofia dos dados experimentais da biologia, mas de despertar a consciência de seu torpor, da 
escravatura que ela se impôs a si própria por recorrer cegamente aos conceitos da mecânica e do determinismo 
da matéria inerte e é somente a título de conseqüência deste projeto filosófico que Bergson indicará as direções 
de pensamento na biologia e a partir dela as ciências do homem em geral poderiam tirar partido.” ( Trotignon; 
1968:9) 

 245



lembrança-imagem, a qual, ao tornar-se atual, será já uma imagem-coisa. A imagem é dependente 

dos movimentos e dos esquemas motores que caracterizam sua pertinência ao presente, de modo que 

seu vínculo com o passado é sustentado pela lembrança da qual ela se evadiu. Mas é através dos 

mecanismos motores que a lembrança se tornará ativa e se vitalizará, uma vez que em estado puro, 

diz Sartre citando Bergson, é destituída de vida. Com este argumento, considera Sartre, a imagem 

em Bergson se desvela substancialmente como uma contração presente ou como uma atitude 

consciente que se presentifica de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos movimentos corporais. 

Aceita essa tese que estabelece o movimento sensório-motor como pressuposto necessário para a 

consumação da imagem, duas conseqüências se imporiam: primeiramente, nada distinguiria a 

imagem da percepção, que é igualmente uma atitude presente, e a imagem seria, assim como a 

percepção, ação e não conhecimento; em segundo lugar, a imagem não seria uma lembrança, mas 

uma criação nova, respondendo às atitudes sempre novas do corpo.” (Sartre; 1984:58)  

Em contrapartida, a consciência, em seu sentido mais pleno, equivale também à 

possibilidade de evasão do presente, de libertação do âmbito da necessidade pragmática que rege o 

corpo. Para Sartre, explicita-se aí uma concepção dual da imagem, a qual consiste no atual e também 

no que nos permite o desvencilhar do puro presente, uma vez que é ação, mas, simultaneamente, é 

também memória. Dito de outro modo, se a imagem é representativa de uma realidade que escapa ao 

presente e ao corpo, a imagem não se subsume completamente ao presente, ela é memória, é também 

o passado que impregna o presente de sentido. Daí que a imagem seja consciente como presente e 

concomitantemente como passado. Ao perceber um objeto, temos a sua lembrança que muitas vezes 

ocupa o lugar da percepção. Nesse sentido, a consciência vincula-se diretamente ao espírito e a 

atualidade da lembrança não será determinada por mecanismos motores. Torna-se legítimo 

depreender desses argumentos que as lembranças, enquanto tais, podem estar continuamente 

presentes na consciência. Outro será o papel do corpo aqui delineado, sublinha Sartre. Já não 

compete a ele atualizar as lembranças, mas unicamente não interferir no seu surgimento: “(...) não se 

trata mais de inserir a lembrança no corpo, mas de suprimir o corpo, por assim dizer, como acontece 

no sono, onde a tensão do sistema nervoso diminui. O sonho e os fenômenos de hipermnésia 

mostram que riqueza imaginativa pode acompanhar esse aniquilamento fisiológico.” (Sartre; 

1984:59). Destarte, nesse registro outro que subjaz ao texto bergsoniano, a consciência estabelece 

vínculo direto com espírito, e o argumento do corpo como elemento que afasta a consciência do 

espírito impregnando-a da vocação pragmática se esfacela. Chancela-se, assim, a possibilidade de 
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que as imagens-lembranças se perpetuem na consciência, revelando-se como permanentemente 

presentes.  

Em virtude desta dupla visão é que Bergson teria mantido duas teorias: a primeira, que 

postula o corpo como o meio atualizante da lembrança que a subtrai da obscuridade e a insere na 

consciência; a segunda, que postula que a lembrança é que viabiliza a percepção, a qual não é 

conhecimento, dado seu caráter essencialmente ativo, mas torna-se representação consciente quando 

fecundada pela lembrança. Para viabilizar que lembranças inatuais se acoplem à ação presente, 

fundamentando ambas as teorias, Bergson serve-se de subterfúgios similares aos utilizados por 

Hume. Nos interstícios de sua argumentação, Sartre vislumbra a suposição de uma força intrínseca à 

lembrança que, não obstante seu caráter inatuante, move-se em direção ao chamado da percepção: 

“Bergson lhe empresta na realidade, tendências, potências tão míticas como os poderes de atração 

que Hume emprestava às imagens.” (Sartre; 1984:59) Destarte, se o inconsciente é inatuante, 

interroga o autor, como conciliá-lo com a dança das lembranças? Como conciliá-lo com a 

necessidade de repressão por parte do corpo para conter as lembranças que desejariam existir? “O 

que foi feito do papel do écran e de refletor que havia sido, primitivamente, conferido ao corpo? (...) 

E além disso de onde procede esse apetite das lembranças por uma existência atual?” (Sartre; 

1984:59) Vimos que, em Bergson, o passado é o real, representação inconsciente que não precisa 

tornar–se consciente para adquirir o estatuto de realidade. Sartre interroga, então, o que incita as 

lembranças ao desejo de encarnar no corpo, cuja natureza lhes é absolutamente adversa e que nada 

lhes acrescenta enquanto ser ou realidade. A lembrança está no inconsciente, mas alimenta a 

expectativa de aflorar na consciência: “De modo geral, emprestar a elementos descontínuos, o 

conteúdo da consciência que, desde o início, foram cuidadosamente separados da consciência total, 

uma atividade concebida segundo o tipo de atividade espiritual, é expor-se ao risco de fazer intervir 

noções físico–mágicas perfeitamente impensáveis.” (Sartre; 1984:59) Certamente, Sartre não ignora 

o apelo da percepção lançado em direção às lembranças, ao qual alude Bergson. Entretanto, vê 

também aí algo de inexplicável, uma vez que a percepção enquanto atividade não tem por que ansiar 

em transmudar-se em representação: “E, principalmente, se a percepção não é representação, se a 

lembrança não é mais que o exato decalque, a sombra da percepção, de onde é que pode brotar a 

representação?” (Sartre;1984:59) 

Consoante a nossa incursão pelo texto bergsoniano, sabemos que a percepção não cria a 

representação, uma vez que é imagem relacionada ao ato da imagem-centro e que implica a 
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consciência na pura exterioridade. O aporte da memória, após o recorte das imagens, propiciará a 

representação, de modo que o ato perceptivo adquira significação. Sartre não se satisfaz. Alega que 

Bergson não explica o aparecimento da representação e que não diz nunca de onde provêm as formas 

e significações originais; não ousa tematizar a sua criação. Ademais, Sartre enfatiza que, ao sustentar 

a equivalência entre perceber e lembrar, malgrado se empenhe em negar, Bergson acaba consentindo 

na coincidência de natureza entre percepção e lembrança, a qual divergiria no que tange ao grau 

apenas. Isto porque à afirmação de que perceber é lembrar, subjaz um duplo sentido; no primeiro, a 

imagem seria o puro presente, isento do cunho do passado, no segundo, a percepção se efetivaria 

necessariamente como imagem oriunda do passado. Em vista disso, Bergson insere-se claramente na 

tradição quando, às expensas de sua intenções, não logra distinguir imagem de percepção. 

Contradizendo as posturas reivindicadas por Bergson em Matéria e Memória, Sartre correlaciona 

sua filosofia com a dos empiristas. Em seu pensamento a imagem não constitui uma forma inaudita e 

criadora de consciência, mas configura um correlato da percepção, da qual difere em grau, não em 

natureza. A distinção metafísica seria assim obnubilada pela fusão psicológica.  

A tarefa à qual Sartre se propõe, qual seja, anular os alicerces da teoria bergsoniana da 

imagem, não cessa aí. Considera ainda que ao problematizar o papel da imagem-lembrança na vida 

do espírito, Bergson não consegue emancipar-se do associacionismo, por mais que acredite tê-lo 

criticado de forma visceral. Insertando a filosofia bergsoniana no registro por ela mais repudiado, 

Sartre não deixa margens para dúvidas: a imagem em Bergson é elemento fixo, uma coisa. O 

fracasso bergsoniano em sua crítica à psicologia deve-se ao fato de Bergson não ter compreendido 

que, enquanto o estatuto de imagem fosse o da coisa, seria impossível desenredar-se das teias 

associacionistas. O único caminho para enfrentar esta doutrina invasora seria a associação da 

imagem como uma realidade outra que não a do objeto, postura que Bergson, sob o olhar de Sartre, 

não ousou assumir: “Não compreender, porém, que o associacionismo sempre terá razão contra 

aqueles que lhe concedem que a imagem é uma coisa, mesmo que restabeleçam o espírito em forma 

dessa coisa (...)” “ (Bergson) preferiu suavizar a noção de consciência e procurou dar a ela a fluidez, 

a espontaneidade, a vida. Mas todo esse esforço foi em vão: ele deixou subsistir, na seio da duração 

pura, essas imagens inertes, como paralelepípedos no fundo da água.” (Sartre; 1984:60) 

Não obstante, Sartre admite o empenho de Bergson em criticar com  contundência o 

associacionismo. Alude, assim, à recusa explícita de Bergson em ratificar um poder misterioso que 

suscita a atração entre as imagens, da qual sucederia o conceito e as ligações particulares. De acordo 
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com a análise bergsoniana, as ligações entre as imagens emanam do corpo, em cujas ações elas se 

inscrevem. Nessa perspectiva, Sartre prestigia a divergência bergsoniana em relação aos 

associacionistas, evidenciando que o fato primitivo para Bergson não é a associação mas, 

inversamente, a dissociação, seja na exterioridade na qual a imagem-centro perpetra sua seleção, seja 

na interioridade na qual a lembrança, em consonância com a percepção, se destaca do inconsciente. 

Essa condescendência, entretanto, é imediatamente ofuscada. Ao indagar acerca da plausibilidade 

desse fracionamento, Sartre interroga a natureza dos níveis da consciência que se instauram entre  

memória pura e consciência. Em Bergson, a vida espiritual apresenta duas polaridades; por um lado, 

a percepção sintética que define o presente; por outro, o universo da imagem-lembrança que se 

reproduz em planos distintos, revelando-se menos complexa e mais objetiva quanto mais distante da 

exterioridade e mais conexa com as instâncias subterrâneas ou mais dilatadas do eu. Compreender, 

inventar, lembrar, enfim, tudo o que Bergson designa esforço intelectual, assinala Sartre, envolve a 

migração de um plano para outro: “Viver, para o espírito não é reunir elementos separados, mas é 

contrair ou dilatar um conteúdo sintético sempre dado na sua totalidade.” (Sartre; 1984:60). 

Ancorando-se nas proposições de Bergson, Sartre indaga qual a procedência destes planos de 

consciência. Em sua leitura, a discussão,  tecida a partir da alusão aos diferentes níveis de memória, 

confere nova tônica à relação entre imagem e percepção. Anteriormente, à percepção era 

concomitante a produção da imagem, que se inscrevia como uma duplicidade registrada no 

inconsciente enquanto lembrança, ou, parafraseando Sartre, era a percepção mesma, ou a imagem-

coisa lançando-se no passado que, uma vez isolada da totalidade, se destacava como imagem 

pertinente a um quadro. Outra, segundo o crítico, a descrição dessa relação que agora se configura, 

visto que as imagens são intrínsecas à percepção. Sartre, novamente: “A percepção contém 

sinteticamente uma multidão de imagens as quais a tensão do corpo dá unidade indivisa, mas que se 

dispersam desde que o corpo relaxe.” (1984:61) Essa nova interpretação acerca da relação entre 

imagem e percepção deriva, insiste o autor, da falta de clareza acerca do papel da imagem na 

percepção, uma vez que a teoria das imagens construída por Bergson não contempla o nascimento 

das representações primitivas. Assim, no exercício das percepções mais complexas, as imagens se 

projetam do inconsciente em direção à consciência, assumindo simultaneamente a condição de 

imagem-percepção e imagem-lembrança. Proposição que legitima a afirmação de que existe 

efetivamente uma multiplicidade de imagens na percepção. Imagens que vêm da percepção e 

 249



imagens oriundas do inconsciente, mas todas atuais na consciência e cuja diferenciação torna-se 

irrelevante e imperceptível uma vez que comungam o mesmo conteúdo.  

A despeito da recusa bergsoniana em traduzir o espírito em metáforas espaciais, recusa 

que é radicalizada no Ensaio, Bergson lança mão de termos como “exterioridade” e “dissociação”, 

sintoma que denuncia, segundo Sartre, uma teoria realista da memória que o força a conferir aos 

objetos inconscientes a realidade da matéria. Em outros termos, o inconsciente também seria 

perpassado pela descontinuidade e multiplicidade quantitativa dos objetos e das coisas. Assim, a 

assunção da existência de um sucedâneo de planos distintos, nos quais se move a consciência, 

pressupõe inequivocamente relações mecânicas, absolutamente  similares àquelas postuladas pelo 

associacionismo. Tônica essa, insiste o autor, exacerbada no texto O Esforço Intelectual, quando 

Bergson se refere ao conteúdo da memória como elementos que se fundem, à associação das 

imagens e sobretudo à idéia de esquema. Para Sartre, Bergson é traído por sua própria terminologia 

ao abusar desses termos e ao conservar a idéia de elementos, o que evidencia sua vã tentativa de 

suplantar o pensamento geométrico e espacial do cartesianismo e dos associacionistas.  Sob a égide 

dessa crítica, Bergson teria fracassado em sua tentativa de tornar prevalente o espiritualismo, de 

modo a desautorizar completamente a psicologia associacionista. Produziu, de acordo com a ácida 

crítica sartriana, uma “ficção físico-química cujas ligações são freqüentemente pré-lógicas.” (Sartre; 

1984:61) Inclusive a concepção de interioridade psíquica na qual prepondera a fusão dos estados 

mentais é solapada, uma vez que seria incompatível com uma metafísica realista da memória, a qual 

veicula uma teoria da imagem como coisa que se associa a outras imagens. Às moléculas psíquicas, 

tal como Sartre designa as imagens bergsonianas, é interditada a fusão. Se as imagens são elementos 

fixos, só é possível a consecução de um mosaico, jamais a interpenetração. A mobilidade do espírito 

em distintos planos de consciência não opera a fusão das imagens, mas perpetra ligações mecânicas. 

Assim, Bergson se insere definitivamente no registro que mais repudiara.  

Ao aludirmos ao texto O Esforço Intelectual, vislumbramos o valor que Bergson atribui 

ao esquema enquanto unidade que estabelece os flancos pelos quais  ele se desdobra em imagens, 

bem como as diretrizes necessárias para que as imagens sejam reconstruídas. A passagem de um 

plano para outro constitui, segundo Bergson, a espontaneidade do espírito e é viabilizada pelo 

esquema dinâmico. Num mesmo plano de consciência as imagens se sucedem homogeneamente, 

mas, se nos transportamos para um outro plano, a multiplicidade imagética pode apresentar-se 

indivisa, condensada. Proposição que, segundo Sartre, define a lembrança pelo movimento em que 
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descemos do “esquema para o plano em que as imagens se acham dispersas.”(Sartre; 1984:62) Por 

conseguinte, o advir da imagem só se configura com o pré-requisito do esquema. Atos constitutivos 

do esforço de intelecção delineiam o esquema, o que será preenchido com as imagens, as quais por 

sua vez podem alterar o esquema. Esse processo seria constitutivo da atividade espiritual, 

viabilizando a explicação de sua unidade e organização, a qual não poderia se dar a partir de 

elementos separados. Do esquema decorrerá tanto a flexibilidade como a novidade. Reflexões que 

por si só atestam o flerte - jamais assumido - entre a filosofia bergsoniana e o associacionismo.  

Uma afirmação de Bergson, pontua Sartre, vem evidenciar o caráter datado de seu 

pensamento: “(...) ao lado do mecanismo da associação, há o esforço mental.” (apud Sartre, 1984:64) 

Em definitivo, essa asserção insere a teoria bergsoniana da imagem no associacionismo. Às expensas 

de sua crítica renitente, Bergson faz concessões, as quais seriam intoleráveis para uma crítica real e 

dotada da verticalidade. Na esteira da análise sartriana, entre o esquema e a imagem Bergson 

inscreve relações de atração e repulsão, como se recorresse a poderes mágicos, tal como insinuam os 

empiristas. Essa filosofia não é capaz, portanto, de explicar a seleção que as imagens operam entre si 

ou certa possibilidade de discernimento no que tange ao esquema ao qual vêm acoplar-se. Escreve 

Sartre: “Se aceitamos a concepção de imagem fixa e das ligações mecânicas, se introduzimos na 

consciência uma opacidade, uma resistência que lhe é estranha, um mundo de coisas, impedimo-nos 

de compreender a natureza do fato consciente. Como poderá a consciência dominar os elementos 

estranhos? Ou, em termos bergsonianos, como poderá a flexibilidade do esquema se acomodar à 

leveza da imagem?” (Sartre; 1984:62) Nessa perspectiva, a cristalização sob a qual a interpretação 

bergsoniana concebe as imagens, as quais constituem, em última instância, um mosaico, instaura um 

impasse na medida em que não pode explicar de que modo o esquema viabiliza a fixação das 

imagens numa imagem nova ou de que modo a imaginação poderia revelar-se criadora e não 

reprodutora. Catalisar é a função crucial e única do sistema, não compete a ele modificá-las. Para 

tanto, o esquema dinâmico, tal como Bergson o postula, pondera Sartre, ver-se-ia obrigado a alterar 

a estrutura interna das imagens. E aí um pensamento teórico outro teria lugar, porquanto as imagens 

deixariam de ser conteúdos e assumiriam a realidade do ato, desqualificando e destituindo de sentido 

o esquema, o qual não teria mais razão de ser.  

Em suma, por considerar que para Bergson a imagem é ainda uma coisa na consciência e 

não uma forma única de consciência que difere do objeto, o que denuncia o grau zero de subversão 

na teoria bergsoniana das imagens, Sartre ratifica: “Bergson não traz qualquer solução satisfatória 
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para o problema da imagem. Limita-se a superpor dois planos da vida psíquica, a reclamar os 

direitos do espírito de síntese e de continuidade. Não toca, porém, na psicologia das imagens, não a 

enriquece com qualquer apreciação nova; em momento algum olhou as imagens.” (Sartre; 1984:62) 

Destarte, sob o veio de sua crítica ao associacionismo, Bergson teria, acusa Sartre, incorporado à sua 

metafísica, a visão psicológica e científica da imagem. Em sua tentativa de emancipar o pensamento 

da matéria -– que para Sartre redunda em absoluto fracasso - instaura uma cesura entre o pensamento 

e a imagem, as quais teriam sido assimiladas à condição de revivescência do sensível, posto que não 

perde seu caráter sensual, exatamente como o fizera o pensamento tradicional. Destarte, a tentativa 

de Bergson em solucionar o problema da imagem naufraga.  

A despeito deste malogro, Sartre assinala que certa tendência inerente à filosofia de 

Bergson, a qual enfatiza a mobilidade e a vida, teria impressionado, no que tange ao aspecto 

metodológico, os bergsonianos, corrente de considerável representatividade no pós-guerra. Estes 

teriam promovido um florescimento da imagem flexível e móvel, encetando uma interpretação 

consideravelmente estranha à obra de Bergson, com a qual o filósofo jamais sonhara.123 O 

bergsonismo teria assim  erigido uma filosofia da imagem contra Bergson, visto que nele a imagem 

não se emancipa da condição de coisa. Novas teorias vão proliferar na psicologia, servindo-se do 

bergsonismo para postular a imagem como vida, potência ou como movimento. Tendências que 

aparentam uma renovação na teoria da imagem, mas aos olhos de Sartre não fazem mais do que 

aperfeiçoar o associacionismo em sua idéia estrutural, qual seja, a imagem é coisa. Secundados pela 

tese de que a imagem é viva, os bergsonianos a que Sartre alude, suavizam a dimensão sensível da 

imagem ao pressupor a imagem viva como movimento que nasce e renasce, e que extrai seu sentido 

                                                 
123 Os bergsonianos, como Sartre os designa, sem dúvida, lograram o engenho da interpretação sobre a obra de 
H. Bergson. Como elucida Claude Lefort, a idéia de interpretação é sempre bem-vista, e todo trabalho 
interpretativo supõe, contemporizando com Umberto Eco, “uma dialética entre forma e abertura, entre 
fidelidade e liberdade.” (Eco; 1983:23) Sobre as múltiplas possibilidades de interpretação, alerta-nos o autor : 
“Gostaríamos (...) de denunciar aqui a ficção dos sistemas de pensamento cortados dos autores - a ficção de um 
platonismo sem Platão, de um cartesianismo sem Descartes, de um marxismo sem Marx - última pílula que se 
pretende fazer os contemporâneos engolir - e também, é claro, a de um freudismo sem Freud...” (1990:155) 
Nessa perspectiva, não se deve obscurecer a constatação de que as heterogeneidades das leituras acerca de uma 
mesma obra têm “certas propriedades específicas, de perscrutar as variações que implicam o reconhecimento 
de um jogo regrado de problemas que são à distância comandados pela própria obra.” (Lefort; 1990:158 
- grifo nosso) Ao sustentar que os “ismos” sempre radicalizam tendências implícitas nos autores a serem 
interpretados, o argumento de Lefort nos faz refletir sobre o bergsonismo. Ao vislumbrar uma novidade ou 
mesmo inaudita leitura no pensamento de Bergson no que concerne às imagens, seus intérpretes entram no 
jogo por ele regrado, parafraseando Lefort, e exacerbam tendências pertinentes à obra, ainda que implícitas. 
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da vida psíquica na medida em que reaparece. Conquanto admita que o aparecimento espontâneo das 

imagens, a imagem dotada de vida, uma vez que não se subscreve às leis mecânicas, possa ensejar 

uma compreensão mais alargada da imaginação no que tange à função criadora do ato imaginante, a 

assunção desta espontaneidade imagética não esclarece a relação entre forma e matéria na realidade 

psíquica da imagem. Não explicita, tampouco, como é possível que a imagem se renove do processo 

de atualização e ao mesmo tempo mantenha intacto seu conteúdo psíquico: “A imagem é viva, 

dizem. Mas o que pretendem dizer com isso? É simplesmente uma fase da vida da consciência toda 

ou, antes, não é mais do que uma vida na consciência? Basta percorrer a abundante literatura 

bergsoniana consagrada à questão para ver que a imagem permanece coisa na consciência.” (Sartre; 

1984: 64) Nesse registro, Sartre insiste na similaridade entre as proposições bergsonianas e a 

tradição. A perpetuação do conteúdo sensível confere à imagem, a qualidade de inércia e da 

passividade exatamente como se fosse coisa. Em definitivo, a imagem em Bergson, é ainda 

subsidiária da percepção. 

Ademais, Sartre acrescenta: a mobilidade e a leveza que a imagem denota na filosofia 

bergsoniana não atribuem a ela uma condição homogênea em relação ao pensamento. E aqui deve-se 

notar que a imagem pode ir além em sua capacidade de expressar o ser, se a comparamos com as 

idéias articuladas que são metáforas do pensamento, mas permanecem aquém do pensamento  

enquanto o contínuo da consciência e se revelam apenas como um instrumento pelo qual parte dele 

pode desnudar-se. A imagem é ainda uma tradução. Em outras palavras, a imagem continua 

subsidiária de um pensamento que deve decifrá-la, porquanto é sempre expressão de algo que não 

ela mesma e, enquanto tal, seu registro é ainda o da coisa. Sartre, novamente: “(...) é preciso 

observá-la, decifrá-la: em uma palavra, ela nos ensina, a cada instante, alguma coisa. Que significa 

isso senão, precisamente, que ela é uma coisa. Substituíram-se, não há dúvida, as pesadas pedras de 

Taine por leves névoas vivas que se transformam sem cessar. Mas essa névoa não deixará, por isso, 

de ser coisa. Se tivéssemos querido tornar a imagem homogênea ao pensamento, não deveríamos ter 

nos contentado em torná-la diáfana, móvel, quase transparente. Deveríamos ter atacado o seu caráter 

mesmo de coisa” (Sartre; 1984:65) Ao prestigiar as imagens como uma dimensão que não é o ser, 

mas na qual o ser poderia ser captado, Bergson persiste na subordinação da imagem em relação a 

algo que a ultrapassa. Não é a realidade da imagem como criação e ato  específico de consciência 

que se afirma, como Husserl o fará, mas sua dimensão metafórica, cujo sentido lhe é exterior.  
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Sob esse prisma, seria lícito conjeturar que as imagens, mesmo aquelas absolutamente 

emancipadas da funcionalidade, são metáforas, assim como as idéias. As imagens não podem ser 

tomadas em sentido estrito, veiculam ainda um sentido heterônomo. Insistir na realidade da imagem 

como organismo vivo, consoante o bergsonismo, e assumir que esta qualidade é suficiente para 

instaurar uma nova forma de pensar a sua realidade é para Sartre um engodo, uma vez que não se 

pulveriza aí a sua natureza de objeto: “Não a livrastes das leis da associação, assim como o fato de 

ser vivo não livra um organismo das leis da atração.”(Sartre; 1984:65) Por outro lado, o recurso do 

esquema denota uma vez mais a continuidade e não a suposta reviravolta bergsoniana. Para a 

perspectiva sartriana, constituindo um estratagema conciliador, a adesão ao esquema ratifica a 

coincidência entre a imagem e coisa: “Sem imagens-coisas não há necessidade de esquema: em (...) 

Bergson o esquema nunca foi mais do que um truque para reunir a atividade e a unidade do 

pensamento à multiplicidade inerte do sentido.” (Sartre; 1984:65) A singularidade da imagem, 

enquanto forma de consciência que Sartre acredita se enunciar no pensamento de Husserl, não carece 

de esquemas para manifestar-se. Sua eclosão se dá em imagem pura. O recurso de um esquema ou 

qualquer que seja o instrumento que legitime seu aparecimento minimiza sua realidade criadora, ao 

mesmo tempo que logra sua reificação, majorando mais uma vez a vertente tradicional, para a qual a 

designação da imagem destina-se ao simulacro, à réplica das coisas. 

A virulência dessa crítica, parece a princípio inviabilizar em definitivo uma configuração 

não tradicional da imagem no pensamento de Bergson. Algumas considerações, entretanto, devem 

ser tecidas para  minimizar esse tom aparentemente devassador. De acordo com Bento Prado Jr.,  

Sartre realiza uma interpretação equivocada da  teoria bergsoniana da imagem,  ao reduzi-la a um 

psicologismo e em não perceber que subjaz às idéias apresentadas em Matéria e Memória uma 

fenomnologia distinta da sua. Nessa perspectiva, a crítica sartriana toma como premissa a definição 

da consciência como pura atividade, de modo que ela não possa ser prefigurada independente de 

seus conteúdos, uma vez que a sua natureza consiste propriamente no para si, que só se define em 

ato. Em Sartre, a consciência enquanto atividade exclui o pressuposto de conteúdos passivos. Em 

Bergson esta disjunção não é necessária, ou seja, a atividade do espírito e a inércia dos conteúdos 

fundem-se na imagem, a qual logra o vínculo entre dois pólos absolutamente incomunicáveis. Em 

contrapartida, na leitura de Sartre, essa associação é tratada como confusão, visto que, em sua 

perspectiva, a representação jamais poderia surgir da percepção, de um mero recorte ou seleção no 

campo das imagens. Sob esse enfoque, torna-se inaceitável que a reflexão alcance a consciência 
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tomando como ponto de partida uma realidade pré-consciente. Na visão sartriana, argumenta Bento 

Prado Jr., Bergson suprime a passagem de uma consciência originária e ontológica para uma 

consciência psicológica. Essa última é que prevalecerá, visto que suas características findam por 

impregnar a consciência originária, o que estabelece similaridades inelutáveis entre a filosofia 

bergsoniana e as correntes associacionistas, as quais originalmente figuravam como objeto de crítica. 

Nas palavras do autor: “A interpretação sartriana condena Matéria e Memória como uma nova forma 

de psicologismo que, a despeito de seus refinamentos, não escapa à concepção associacionista e 

representativista da consciência, que desconhece a relação originária da transcendência entre a 

consciência e o seu objeto, isto é, a intencionalidade como estrutura essencial de todo ato de 

consciência.” (Prado Jr.; 1989:28)  

Assim, Bergson faria da consciência originária uma passividade à qual é vedada a 

transcendência em relação aos noemas. Nessa senda, a filosofia bergsoniana não teria compreendido, 

tal como os empiristas, o fenômeno da consciência, ignorando a distinção entre os atos da 

consciência e seus correlatos objetivos. No entanto, a dimensão ativa da consciência, sublinha Prado 

Jr., será dada pela dinâmica da memória que transcende e ultrapassa os mecanismos sensório-

motores da percepção, a qual por sua vez se abre para a realidade das imagens e perfaz a dimensão 

passiva da consciência. O comentador assinala, ainda, que passa desapercebido à crítica de Sartre o 

aflorar de uma fenomenologia outra na filosofia bergsoniana: “Como não descobrir no projeto de 

uma ‘neutralidade’, de uma recusa da alternativa realismo-idealismo, da busca de solução do 

problema num campo anterior ao desdobramento das teses e das oposições metafísicas, o mesmo 

projeto que anima a empresa fenomenológica?” (Prado Jr.; 1989:133) Sob esse prisma, o universo 

das imagens, conforme Deleuze (1984:84), corresponderia ao universo prévio no qual se daria o 

possível encontro do ser e sua apreensão subjetiva, uma vez que nada pode ser compreendido se não 

se estabelece o conjunto de imagens como pressuposto fundamentante. A proposta desta 

investigação se concretiza na busca dos fatos perpetrada por Bergson no primeiro capítulo de 

Matéria e Memória, no qual  declara a recusa das clássicas abordagens materialistas e idealistas no 

intuito de produzir uma leitura genuína da relação entre alma e corpo, tomando as aparências como 

ponto de partida a fim de depurá-las “mostrando que o que nelas aparece como identidade ou 

diferença de grau é redutível à diferença interna ou à diferença de natureza.” (Prado Jr.; 1989:138) A 

comunidade metodológica com a fenomenologia delineia-se, assim, na proposta bergsoniana da 

suspensão da tradição e do abandono de nossos preconceitos no que concerne à relação sujeito e 
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objeto, possibilitando o vislumbrar desta relação em sua pureza. Ou seja, vislumbramos também em 

Bergson o desejo de tornar às coisas em si mesmas. O intuito é o de evidenciar que a eleição da 

apreensão racional do mundo como caminho alternativo para a superação das limitações inerentes à 

percepção comum, tal como efetivado pela filosofia, não resulta na superação, mas na continuidade e 

ratificação dos equívocos imanentes ao intelecto prático.  Nesse sentido, criticando a tradição ao 

subestimar a percepção, o que a filosofia bergsoniana vai propor é o seu alargamento, de modo que 

dele decorra uma configuração outra do real que antecede o recorte do mundo de acordo com nossas 

expectativas de ação. A partir desta percepção exacerbada que apreende coisas comumente 

imperceptíveis, o mundo reconfigurar-se-á e novas significações, estranhas e incompatíveis com o 

olhar habitual e parcial, poderão proliferar. Delineia-se aí uma  consonância entre o procedimento 

bergsoniano e o projeto fenomenológico da redução, o retorno às próprias coisas. Nesse sentido, a 

inspeção do universo das imagens é perpassada por um caráter fenomenológico. Trata-se de uma 

construção ideal que visa a investigar as condições essenciais inerentes ao surgimento da 

consciência.  

Sartre teria assim desconsiderado este veio fenomenológico de Bergson. Desta 

desatenção derivam  todos os equívocos nos quais sua leitura incorre acerca da significação das 

imagens da filosofia bergsoniana. A descrição das imagens seria assim tomada como descrição das 

coisas reais quando não passa da reunião das condições necessárias para que se possa pensar o real. 

Assim a recusa da intencionalidade, afirma Prado Jr, recorrendo a V. Goldschmidit, não é dogmática 

em Bergson, mas representa unicamente um dos momentos do procedimento metodológico assumido 

pelo autor. “A recusa de partir da consciência intencional é o reverso do projeto de construir 

idealmente a consciência com as suas estruturas, inclusive a intencionalidade.”( Prado, Jr.;  

1989:139)  A construção do universo das imagens enquanto conceito limite, enquanto recurso ideal, 

não substitui a experiência da consciência. Seu propósito não é o de descrever a gênese do real; 

muito mais limitado, visa unicamente a propor um esquema de inteligibilidade do real. Escreve 

Prado Jr.: “Ela (a suposição do universo em imagens) se opõe ao idealismo exatamente por recusar-

se à construção no sentido forte da palavra. Por outro lado, opõe-se ela ao realismo, por acreditar na 

necessidade de justificar o surgimento da subjetividade e por afirmar  a sua essencial presença no 

interior do fenômeno do conhecimento.” (1989:139)  

Malgrado essa suposição de que Bergson se encontra também num registro 

fenomenológico, cumpre não minimizarmos as diferenças. A fenomenologia faz do mundo um 
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sistema de fenômenos e instaura a experiência transcendental como horizonte de subjetividade. A 

redução perpetrada pela filosofia bergsoniana vai recompor em outros moldes a atitude natural, 

numa redução fenomenológica que em vez de  reduzir o universo, como assinala Bento Prado Jr., 

propicia que ele nos seja devolvido em sua totalidade. (1989:144)  A redução bergsoniana difere, 

assim, da redução fenomenológica, tal como a conhecemos, uma vez que o campo transcedental das 

imagens não supõe em Bergson uma subjetividade constituinte, mas as condições prévias em que ela 

advirá. Em outras palavras, na fenomenologia bergsoniana o espetáculo prescindirá do espectador e, 

simultaneamente,  semeará as condições de seu advento. Nas palavras de Prado Jr.: “De alguma 

maneira, podemos dizer que o sistema de imagens corresponde à idéia de um espetáculo sem 

espectador. Mais precisamente, ela é o lugar onde, tornando-se possível o espetáculo, criam-se ao 

mesmo tempo, as condições de possibilidades de um espectador em geral.” (1989:146) Nessa 

perspectiva, o campo das imagens delineia-se como resultado de uma redução fenomenológica, visto 

que transfigura a atitude natural e se apresenta como estado de anterioridade à cesura entre o 

subjetivo e o objetivo, noções que serão substituídas nesse momento que precede o aparecimento do 

sujeito por determinação e indeterminação aparente. Assim, o universo das imagens constituirá o 

campo transcendental no qual é latente a tendência do aparecimento da consciência: “A imagem é 

justamente essa dimensão anterior à cisão entre a coisa e a representação.” (Prado Jr.; 1989:146)  

Vislumbramos, então, que o percurso da fenomenologia bergsoniana é inverso ao da 

fenomenologia em geral: parte da coisa para o Eu, caminha da periferia ao núcleo e finda por 

estabelecer as condições de possibilidade da consciência no interior do campo das imagens. A 

totalidade da presença se evade da plenitude à medida que o recorte origina a representação. Prado 

Jr. ressalta, entretanto, que esse sacrifício da presença, do qual advirá a representação, é distinto da 

ruptura do ser em si, que dá origem ao para si em Sartre. Em Bergson, a compreensão do 

aparecimento da consciência impõe o seu reconhecimento como solicitação do ser que a antecede, de 

modo que a metafísica não pode se configurar sem o pressuposto da ontologia. Por essa razão,  

Prado Jr. salienta que o antes e o depois do irromper da consciência situam-se no tempo, na duração, 

a qual ultrapassa a presença interna e remete a um campo  transcendental no interior do qual a 

consciência pode surgir. Daí advém uma virulenta cesura entre essas duas filosofias. Na perspectiva 

sartriana, prevalece uma obstinada recusa em se descrever o ser antes do aparecimento do para si, ao 

passo que em Bergson a empresa da filosofia  se define justamente como a descrição mesma do 

mundo em sua anterioridade à práxis humana. Diferença que se fundamenta na oposição entre 
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metafísica e ontologia em Sartre. Ou seja, para ele a metafísica visa à descrição do ser antes do 

aflorar do para si, ao passo que a ontologia consiste na descrição do ser tal como se desenha no 

interior dos projetos empreendidos pelo para si. Conseqüentemente, toda e qualquer transcendência 

vem se plasmar na condição de produto dos projetos do sujeito. Em contrapartida, outro o registro 

bergsoniano, para o qual esta separação é inaceitável. Em vez de cesura, há um prolongamento entre 

ontologia e metafísica e, sem a alusão ao ser que antecede o aparecimento da consciência, sua 

estrutura jamais poderá ser compreendida. O advento da percepção consciente não instaura uma 

realidade absolutamente inédita, mas decorre de um processo contínuo que pode tornar-se objeto de 

reflexão. Escreve o comentador: “Se a passagem da duração interna a esta duração mais originária é 

a passagem do constituído ao constituinte, é porque a consciência não é, em si mesma, a condição de 

toda transcendência: é porque ela nasce dentro de um campo transcendental  já esboçado na própria 

plenitude da presença.” (Prado Jr.; 1989:160) Vale notar que esta origem do para si no campo 

transcendental nos remete às considerações tecidas por Trotignon, às quais nos referimos 

anteriomente. O sentimento de absurdidade que permeia a inteligência suscitaria justamente o desejo 

de reencontrar esta totalidade que a ultrapassa e da qual há muito se desvinculara. A intuição de que 

esta totalidade a habita e que se manifesta por vezes a partir de suas dimensões mais recônditas é que 

suscita no Eu uma memória da completude e da transcendência. Reminiscência que poderia motivar 

o intelecto a suplantar o sentimento de absurdo com o encontro deste outro Eu, em relação ao qual o 

compromisso pragmático com a realidade o distanciou. Daí advém que o absurdo seria superável em 

Bergson, mas jamais em Sartre.  

Convém atentarmos ainda  para a leitura de Bento Prado Jr, a qual considera que, ao nos 

inserirmos no universo desses filósofos, nos deparamos com dois distintos paradigmas 

fenomenológicos. Sob esse prisma, a crítica sartriana é consistente, desde que nossa perspectiva seja 

a da fenomenologia husserliana; mas perde seu poder de persuasão, caso nos instalemos no registro 

da fenomenologia bergsoniana. É importante ratificar que em Bergson, certamente, a imagem 

plenamente atualizada, encravada na percepção, mais próxima está da coisa do que do espírito e não 

pode coincidir com a duração. No entanto, no decorrer da leitura da obra bergsoniana, depreendemos 

que a imagem, conquanto necessite da matéria para manifestar-se, não é produto das circunvoluções 

cerebrais e não está cristalizada em receptáculo algum. Nos dizeres de Bergson: “A memória, 

conforme tentamos provar, não é a faculdade de classificar recordações numa gaveta ou de inscrever 

num registo. Não há registo, não há gaveta, não há sequer, aqui, propriamente uma faculdade, 
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porque uma faculdade age por intermitências, quando quer ou quanto pode, ao passo que o 

amontoar-se do passado sobre o passado prossegue sem tréguas. Na realidade, o passado conserva-se 

por si próprio, (...).” (Bergson; 1971:44) Se Bergson considera que em última instância as 

lembranças ou imagens virtuais estão no espírito é porque deseja tornar inteligível algo que a 

inteligência não pode aprender, mas isto não as transforma em paralelepípedos depositados no fundo 

da água, parafraseando a metáfora sartriana. Vislumbramos ainda que, ao se desvelarem  mais 

distanciadas da ação e mais plenas de sonho, as imagens, em sua virtualidade, irrigam a consciência 

com lembranças indeléveis, cuja natureza nos remete à realidade do espírito e da duração. Nessa 

perspectiva, a imagem ultrapassa o pensamento racional, produtor de metáforas cristalizadas do 

movimento. Faculta-nos, assim, a intuir a vida subterrânea do eu, da realidade profunda da 

consciência, da qual ela própria se perdera, uma vez que nela se instaura a comunicação entre a 

ontologia e a psicologia. Assim, a imagem, na ambigüidade que a permeia, instaura um elo entre a 

consciência e a duração interna. Sua imprevisibilidade traz a aura da criação e a viabiliza. Daí 

decorre que a imagem, não a imagem-coisa, certamente, mas a imagem não instrumental, tal como 

tematizada por Bergson em Matéria e Memória, nos remeta para os confins da consciência, 

ultrapassando a dimensão socrática do homem, muito além das idéias metafóricas produzidas pelo 

pensamento discursivo. 

Não obstante, por mais que explicitemos as restrições às contundentes críticas tecidas por 

Sartre, tal como o faz Prado Jr. ao elucidar acerca da incompatibilidade entre a fenomenologia 

bergsoniana e sartriana, é forçoso reconhecer que nos encontramos numa instância dilemática, à 

medida  que as acusações de Sartre nos subsidiam para que vislumbremos os limites da abordagem 

bergsoniana. Ainda que não possamos contemporizar com Sartre, sobretudo se entendemos que a 

filosofia bergsoniana consiste numa fenomenologia outra, que ousa pensar o ser antes do 

aparecimento do para si, é indubitável que em suas primeiras obras, as imagens, mesmo  que logrem 

a continuidade entre ontologia e psicologia, mesmo que tragam a marca do ser e do espírito, atuam 

como veículos que nos remetem ao ser, ao movimento criador, mas não se configuram propriamente 

como criação genuína. A radicalidade de ver na imagem uma manifestação puramente criadora é 

interceptada. A imagem não é ainda apreendida como criação absoluta, visto que, mesmo libertas  do 

jugo utilitário, imagens virtuais comungam com as imagens atuais a sua gênese. Mais 

explicitamente: ambas  se originam na percepção, a partir da qual a memória registrou não apenas o 

que se mostrava relevante aos interesses pragmáticos da consciência, mas uma infinitude de nuances 
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e minúcias, burlando assim os critérios da percepção consciente. Sob essa perspectiva, a abordagem 

bergsoniana traz, sim, os vestígios da tradição que quer criticar. Mais explicitamente, ao não 

radicalizar o propósito de olhar as imagens em si mesmas, como diria Sartre, a visão clássica insere-

se - ainda que não de modo tão nefasto como a crítica sartriana aponta - nos interstícios de seu 

pensamento. Daí advém que o olhar tradicional pelo qual a imagem é apreendida, revela-se 

coextensivo à  filosofia bergsoniana,  impregnando-a com a determinação de relegar a imagem  

primeiramente à condição de desdobramento da percepção, e depois, confinando-a à condição de 

subsidiária de algo que a ultrapassa, ainda que este algo seja a duração, o movimento criador. Neste 

momento da obra de Bergson não podemos ainda sustentar que a imagem é criação, radical produção 

de novidades.  

Contudo, importa enfatizar que a preponderância da imagem sobre a racionalidade, a qual 

já pode ser vislumbrada em Matéria e Memória e nos textos de Energia Espiritual, objetos da 

visceral crítica de Sartre, se avultará consideravelmente nos trabalhos mais tardios de Bergson. Nos 

desdobramentos do pensamento bergsoniano, enfim, as imagens assumirão um outro estatuto. A 

ambigüidade imanente à imagem na primeira fase da obra bergsoniana denota uma certa hesitação e 

prenuncia uma radicalização que se efetivará  quando Bergson conferir à imagem, em textos 

posteriores, uma natureza outra distinta daquela configurada em Matéria e Memória e em Energia 

Espiritual. Para que este olhar outro lançado à imagem por Bergson se desvele, é crucial recorrermos 

a outro conceito dessa filosofia tão fundamental em seu pensamento quanto o de duração, qual seja, 

o conceito de intuição. Ao recusar à razão o meio pelo qual podemos aceder ao ser - dentro e fora do 

homem -, as imagens configurar-se-ão  como o caminho desvelador do real, o que subverterá o 

estatuto conferido à imagem na obra de Bergson. Sartre, não obstante sua recusa radical em 

reconhecer em Bergson qualquer nota destoante no que toca à imagem, não ignorou essa 

transmudação no registro bergsoniano. Vale a pena transcrever suas observações: “Acrescentemos 

que Bergson hesitou muito a respeito desse ponto e que, em certas conferências, atribui à imagem 

uma função incompatível com a natureza que lhe confere em Matéria e  Memória e Energia 

Espiritual. Por exemplo, em A Intuição Filosófica, olha a imagem como intermediária entre a 

simplicidade da intuição concreta e a complexidade das abstrações que a traduzem ‘e mostra a 

necessidade de recorrer a este termo mediador, que é quase matéria por se deixar ainda ver e quase 

espírito por não se deixar tocar’. O conceito é que aparece, então como fixo, como espacial e 

fragmentário, a imagem é mais concisa, mais próxima da intuição.” (Sartre; 1984:63)  Esse novo 
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olhar bergsoniano para a imagem - que pode também ser o primeiro olhar, se concordarmos com 

Sartre quando este assevera que Bergson nunca olhou a imagem - torna-se agora nosso norte de 

persecução, cujo percurso nos conduzirá ao registro para o qual a imagem é a forma de expressão 

por excelência, qual seja, a arte, e, mais especificamente, a literatura. Veremos que, ao tomá-las 

como referência primordial, Bergson não apenas radicaliza seu enfoque sobre a imagem, mas abre 

uma fenda para a subversão do instrumento cristalizador da duração dentro e fora do homem: a 

linguagem.  

A temporalidade criadora que perfaz a duração, da qual temos a experiência mais íntima, 

pode ser captada no aflorar da memória não instrumental, nos momentos em que nos instalamos na 

transitividade interna e ultrapassamos as bordas superficiais de nossa própria subjetividade. Perante 

essa asserção, uma questão se impõe: como poderíamos expressar esta experiência da interioridade 

que nos acena com a plausibilidade do autoconhecimento e que nos põe em contato com a duração 

interna? A inteligência, regida pela vocação pragmática, ao traduzir realidades temporais, 

transmuda-as inequivocamente em espaço, de modo que a consciência se torne incapaz de coincidir 

com sua própria substancialidade, e os dados imediatos de si mesma lhe escapem. A linguagem, por 

seu turno, logra incrementar e dar eficácia à aptidão utilitária da inteligência, estabelecendo as 

vírgulas e os cortes na frase contínua pela qual se tece a vida do espírito. De que modo, então, a 

transitividade temporal sugerida pela memória involuntária e captada em suas imagens 

desmesuradas pode ser expressa e comunicada? A persecução desses equacionamentos solicita uma 

reflexão mais visceral sobre a natureza da inteligência na ótica bergsoniana, bem como acerca dos 

limites imanentes aos recursos por ela produzidos. Problematização que não apenas nos  conduzirá 

ao lado obscuro da linguagem, mas propiciará uma inserção na reflexão acerca das imagens, tal 

como delineada na  segunda parte da obra bergsoniana. A essa altura, tornar-se-á inexorável o nosso 

encontro com a arte. Enuncia-se aí uma indagação outra à qual não poderemos nos furtar: por que a 

linguagem artística e as imagens  que ela suscita - particularmente as imagens literárias - se revelam 

muito mais veementes na expressão do ser ou da duração interna - o Eu profundo -  do que os 

limitados instrumentos produzidos pela inteligência, os quais preponderam na história da filosofia? 

Daí que primeiramente tenhamos que verticalizar a abordagem bergsoniana da inteligência, para que 

finalmente nos debrucemos sobre a  problemática da linguagem e das imagens da arte.  
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IV.  O caminho filosófico para o retorno ao Eu profundo 

 

1 – A inteligência como obra e como ruptura com a vida 

Neste recorte que estamos a desenhar na obra de Bergson, a subjetividade tem estatuto 

privilegiado. Iniciamos nosso percurso ressaltando justamente o homem como centro da filosofia. 

Ao direcionar nosso enfoque para a problemática das imagens, o itinerário escolhido foi aquele que 

nos permitiria vislumbrar tanto o alargamento da autonomia do espírito, incólume a determinismos 

quaisquer, como o reencontro com a subjetividade temporal por intermédio das imagens que advêm 

involuntariamente, em estado de subversão, avessas aos desígnios da pragmática. Não obstante, 

como sustenta Trotignon, no pensamento de Bergson,  vida e ser não se distinguem, formam antes 

um amálgama indissociável. Nessa perspectiva, se consideramos que Bergson deitará seu olhar sobre 

o processo de evolução criadora da vida, seu pensamento é também uma filosofia da consciência em 

geral, na sua dimensão cosmológica. A subjetividade genuína, que habita a dimensão pré-humana,  

figura, assim, na intersecção entre a condição humana e a vida. Seu teor mais profundo será o tempo 

ou a duração condutora do processo vital, a qual nos perpassa e é simultaneamente intrínseca e 

extrínseca aos seres pensantes. Diante disso, o pensamento bergsoniano inequivocamente perscruta a 

origem e a constituição dessa consciência cósmica que rege o ser.  

Perspectivar a obra bergsoniana sob essa ótica não colide, entretanto, com nossas 

asserções iniciais. A reflexão sobre a subjetividade faz-se necessária e será central na obra de 

Bergson, não apenas porque a subjetividade humana resulta do mesmo movimento que rege a 

totalidade da vida, mas, inclusive, porque o homem constitui efetivamente o canal pelo qual o vital 

pode ser inteligivelmente apreendido. A dimensão temporal do ser será conhecida exclusivamente 

pela experiência interna da subjetividade. Único ser capaz de interrogar sua finitude e angustiar-se 

com a casualidade ou não de sua gênese, único a experienciar e inquietar-se com o absurdo da 

existência, o homem é produto da dimensão ontológica que precede o advento de sua existência 

singular. A consciência humana será então a dimensão subjetiva de uma consciência que a 

ultrapassa, que chancela a tônica criadora do processo evolutivo, da qual, enfim, a subjetividade é 

produto. Por essas razões, há que se assinalar, certamente, que antes de ser puramente uma filosofia 

da subjetividade, o bergsonismo é uma filosofia da consciência em geral e o perquirir da natureza e 

formação desta consciência será o seu mote precípuo. Contudo, tal intento não se consumará sem 
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uma profunda inspeção de sua manifestação mais pungente, qual seja, os confins da subjetividade 

humana. Para perscrutar os caminhos pelos quais o Eu transcende a espacialidade em que vive e 

ousa reencontrar sua substância, a temporalidade que habita suas profundezas, cumpre investigarmos 

a gênese dessa subjetividade que se sobrepõe ao Eu genuíno, criada com vistas à ação. A partir daí 

poderemos compreender o modo pelo qual a inteligência, a despeito de suas limitações, logra 

metamorfosear-se, a ponto de coadunar-se a uma realidade que lhe é antinômica e que preside o 

processo vital. Isto, porém, não será suficiente. Impor-se-á, outrossim, a interrogação acerca das 

formas outras de consciência, às quais alude Bergson, e cujos vestígios, permanecendo intrínsecos ao 

intelecto, logram transmudá-lo tão visceralmente, a ponto de que ele possa coincidir com o real 

enquanto movimento constituinte, do qual há muito se desvinculara. 

Inequivocamente, não é o intelecto que nos põe em contato com a duração em nós ou fora 

de nós. Ele constitui, não obstante, a via prioritária pela qual encetamos a experiência do 

conhecimento, sem que clivagens se instaurem entre a realidade a ser conhecida e a natureza 

utilitária da consciência. Ademais, na esfera da instrumentalidade em que se concretiza a nossa 

experiência mundana, a inteligência aparece como a única forma plausível e convincente do 

conhecer. Daí a necessidade de verticalizarmos a tematização de suas limitações no acesso à 

subjetividade genuína que coincide com a sua incapacidade de inserção na duração imanente à vida 

em geral. A elucidação deste ponto nos fornecerá subsídios para retomar o papel da imagem. 

Ultrapassando a questão concernente ao encontro da duração interna, o que já sabemos possível pela 

via das imagens geradas pela memória involuntária, verticalizaremos a interrogação acerca do lugar 

da imagem no pensamento bergsoniano, tematizando-a como via possível para a expressão da 

realidade heterogênea e movente do Eu profundo, cuja realidade criadora Bergson pretende captar 

também na vida, com a qual, enfim, a interioridade humana comunga sua própria natureza. No 

entanto, neste primeiro momento da discussão que ora adentramos, importa perscrutar, no processo 

criador regido por essa consciência geral, o advento da inteligência como produto maior da vida, 

cuja natureza se revela antagônica ao processo que a gerou. Problemática sobre a qual Bergson se 

debruçará com acuidade, na Evolução Criadora.  

Ao fazer do movimento evolutivo objeto privilegiado de estudo, Bergson se propõe a 

perscrutar a vida enquanto criação, o movimento que a define, a transitividade que origina o novo 

ininterruptamente. Nessa tônica, a evolução consiste numa criação infinita que se desdobra a partir 

de um movimento inicial. Nas várias vertentes em que se desenvolve o impulso originário que move 
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o processo vital, prepondera o processo criador, antagônico a planos previamente traçados, e para o 

qual o futuro figura como uma abertura infindável: “Este movimento constitui a unidade do mundo 

organizado, unidade fecunda, de infinita riqueza, superior ao que nenhuma inteligência poderia 

sonhar, visto que a inteligência é apenas um dos seus aspectos ou um dos seus produtos.” (Bergson; 

1971:127)124 Não obstante, no paroxismo desse processo, encontramos o advento da inteligência, o 

qual se situa entre as obras maiores da vida. Desse modo, ao investigar a evolução, o autor não 

pretende elaborar um trabalho de naturalista, catalogando a sucessão de todas as espécies. A reflexão 

a ser desenvolvida, pretende se ater às linhas gerais da evolução e às principais direções nelas 

delineadas. Estabelecidas suas diretrizes, o interesse precípuo da investigação se desvela: “E mesmo 

estas direções não têm todas o mesmo interesse para nós: o que nos interessa mais particularmente é 

                                                 
124 Ao tematizar a evolução da vida, as clássicas teorias evolutivas estarão sob o fogo cerrado de Bergson. 
Entre elas, encontra-se a teoria que estabelece a capacidade de adaptação como critério seletivo da natureza e 
as teorias finalistas que concebem um plano antecipadamente traçado, cuja totalidade já estaria dada. 
Argumentos contra os quais Bergson sustenta sua tese do impulso vital, a qual nos leva à concepção da 
evolução como criação que está incessantemente a se renovar: “Quer dizer que se verá na evolução coisa bem 
diferente duma série de adaptações às circunstâncias, como pretende o mecanicismo, e bem difere também da 
realização dum plano de conjunto, como supõe a doutrina da finalidade. Não contestamos de forma nenhuma 
que a adaptação ao meio seja a condição necessária da evolução. É por demais evidente que uma espécie 
desaparece quando não se amolda às condições de existência que se lhe oferecem. Mas uma coisa é reconhecer 
que as circunstâncias exteriores são forças com as quais a evolução não pode deixar de contar, e outra coisa é 
afirmar que sejam elas as causas determinantes da evolução. Esta tese é a do mecanismo, e exclui totalmente a 
hipótese dum impulso originário, quero dizer, dum ímpeto interior que impulsionaria a vida, através de formas 
cada vez mais complexas, para destinos cada vez mais elevados. Contudo, este impulso é visível, e um simples 
golpe de vista às espécies fósseis mostra-nos que a vida teria podido deixar de evoluir, ou ter evoluído apenas 
dentro de limites muito restritos, se tivesse optado pela solução, para ela muito mais cômoda de se anquilosar 
nas suas formas primitivas. A verdade é que a adaptação explica as sinuosidades do movimento evolutivo, mas 
não as direções gerais do movimento e muito menos o próprio movimento.” (Bergson; 1971:125) Assim, para 
o filósofo, mesmo quando implica adaptação, a evolução da vida permanece inventiva. É possível que a 
mutação das espécies possa ser justificada por seu interesse particular em sobreviver e adaptar-se, mas esta não 
é senão uma causa superficial da variabilidade: “A causa profunda é o impulso que lançou a vida no mundo, 
que a fez cindir-se entre vegetais e animais, que orientou a animalidade para a maleabilidade da forma, e que, 
em dado momento, no reino animal ameaçado de adormecimento, conseguiu, pelo menos em alguns pontos, 
que se despertasse e seguisse em frente.” (Bergson; 1971:150 ) Também a filosofia de Spencer acerca da 
evolução será objeto da crítica bergsoniana. De acordo com o autor, a leitura realizada por Spencer sobre a 
evolução erradica dela a continuidade. Assim, a vida em Spencer subsume-se a um registro mecanicista no 
qual a análise segmenta a realidade, supondo ser possível reencontrar na recomposição a autenticidade 
genuína. Vã ilusão, uma vez que com tal metodologia a vida, que é continuidade e transição, transmuda-se em 
sucedâneo de formas estanques: “Contudo, é essa a ilusão de Spencer. Considera a realidade sob a forma atual; 
quebra-a, desfá-la em fragmentos que lança ao vento; e depois ‘integra’ esses fragmentos e ‘dissipa o 
movimento’ deles. Depois de ter imitado o todo com um trabalho de mosaico, imagina ter feito o seu retrato e 
ter-lhe traçado a gênese.” (Bergson; 1971:349) Sob o crivo bergsoniano, a teoria de Spencer desvia-se 
metodicamente da duração, sacrificando o elán vital, ou seja, o espírito criador que permeia a totalidade do 
real. 
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o caminho que conduz ao homem.” (Bergson; 1971:127) Esclarecimento que vem ao encontro da 

discussão que estamos a elaborar, porquanto a porta que escolhemos para a incursão na filosofia 

bergsoniana foi justamente aquela na qual o homem se nos desvenda como o seu centro. Assim, é 

pertinente a referência a essa discussão, considerando, entretanto, que para nós importa compreender 

a emergência e a prevalência da inteligência dentre essas tendências geradas pelo movimento da 

vida. 

Na perspectiva desenhada ao longo de sua terceira grande obra, Bergson considera que o 

processo evolutivo se efetua não por associação, mas por dissociação. Para nos reportarmos a uma 

imagem do autor, o desenrolar da evolução abre-se em leque, de modo a afastar os pontos 

complementares e originalmente confundidos. É um processo movido por uma força imanente a toda 

a natureza, - o élan vital -, um impulso perpassado por uma inexorável abertura, uma vez que não 

aponta para o aflorar de formas enclausuradas, muito pelo contrário, coincide com a persecução da 

diferença e da indeterminação: “(...) o papel da vida consiste em inserir indeterminação na matéria. 

Indeterminadas, quer dizer, imprevisíveis, são as formas que ela cria à medida que evolui.” 

(Bergson; 1971:144) A vida, em sua contumaz mobilidade, não é regida pela funcionalidade, mas 

por uma força que se revela como pura desmesura criadora. Esse ímpeto que engendra novas formas 

não é orquestrado por cálculos de custos e benefícios, é, antes, governado unicamente pelo desejo de 

criar, pela sua lógica da prodigalidade e da exuberância.  

Descortina-se, assim, um desacordo entre a força evolutiva que permeia o mundo 

organizado, a qual se empenha incessantemente em ir além de si própria e a obra que produz. Em 

outros termos, o estímulo norteador do processo vital encontra uma resistência na matéria e seu 

esforço, obcecado exclusivamente com a criação, é, por vezes, abortado ou paralisado por forças que 

a ela se antagonizam. Corroborando com Bergson, a vida está para a mobilidade permanente 

enquanto que suas manifestações específicas, as obras por ela constituídas coadunam-se muito mais 

com a imobilidade.125 Indubitavelmente, a permanência das formas surgidas no processo são 

                                                 
125 Desenha-se nesse processo uma espécie de imperfeita adequação entre o objeto resultante e o esforço que o 
produz. A harmonia entre estes dois itens pode ser verificada nos trabalhos erigidos pela inteligência, pelo 
gênio humano. Nas obras inteligentemente concebidas, o resultado final ajusta-se plenamente aos intentos que 
a ela levaram; há assim uma plena sintonia entre o objeto e o trabalho de fabricação. O resultado almejado e 
efetivamente atingido, mesmo quando não perfaz algo notório, presentifica inequivocamente o objetivo 
delineado no processo de sua consecução. Outro o processo no âmbito da criação da vida, uma vez que nele 
“(...) é flagrante a desproporção entre o trabalho e o resultado.” ( Bergson; 1971:145) É como se o impulso 
pretendesse tão-somente a continuidade da criação, mas a concretização desse impulso na criação não 
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testemunhas da evolução, porquanto delineiam o desenho de um movimento. Não obstante, quando 

materialmente constituídas, se afinam com os códigos da estabilidade, assemelhando-se mais aos 

elementos pertinentes ao mundo inerte do que a resultados de um progresso ininterrupto. Configura-

se, assim, uma cesura concomitante a uma relação dilemática entre o impulso que move a vida e as 

obras que dele resultam. Enquanto transição de espécie para espécie, assinala Bergson, as forças 

vitais constituem um acréscimo constante de novidades, um engendramento permanente do inédito, 

ao passo que as formas ou as espécies que são afinal atravessadas por esse impulso visam 

exclusivamente ao seu próprio conforto. Mais explicitamente, a vida é regida pelo desejo 

desmesurado de criar, é pura mobilidade; as espécies que dela resultam tendem à inércia, desejam o 

fim do esforço, o grau zero de movimento. Criar, mover-se, exige esforço; cômoda é a quietude, a 

supressão do movimento. Ratifica-se assim o antagonismo entre o ato pelo qual a vida engendra uma 

nova forma e o ato de concretização dessa obra. Em suma, a vida se prolonga na sua criação, mas, 

para que essa última tenha lugar, é preciso que o impulso vital se desnorteie; como se subitamente 

fosse tomado por uma desatenção, esquecendo-se que seu intuito, seu desejo avassalador é o de 

prosseguir indefinidamente e, como se por descuido se deixasse cristalizar numa forma definida. 

Nessa perspectiva, o impulso vital, enquanto exigência e criação, defronta-se com a imperiosidade 

da matéria, cujo movimento inverso, ao mesmo tempo concretiza e ergue obstáculos ao processo 

criador.  

Processo que desemboca na desarmonia entre as espécies, as quais em sua multiplicidade, 

evoluem, se atrofiam, regridem: “A evolução não é apenas um movimento para a frente; em muitos 

casos observa-se um marcar passo, e mais freqüentemente ainda um desvio, um regresso.” (Bergson; 

1971:126) O impulso vital, em seu afã de continuidade, de acumular e liberar energia em formas 

multifacetadas, desejaria atravessar a matéria e gerar a vida de uma só vez. No entanto, seu poder 

não é ilimitado, nem todos os obstáculos são por ele superados: “O movimento que suscita é muitas 

vezes desviado, outras dividido, sempre contrariado, e a evolução do mundo organizado não é senão 

o desenvolvimento dessa luta.” (1971:253) A interrupção que a continuidade do impulso sofre a cada 

concretização das formas e das espécies é exacerbada pelo comportamento delas, as quais, a despeito 

da contingência de sua existência, vivem comumente como se o movimento gerador atingisse seu 

                                                                                                                                                     
suportasse ir além da forma que assume. O impulso quer ir além, mas a matéria susta seu desejo. 
Vislumbramos aí uma dissonância decorrente de ritmos incomensuráveis. Assim, enquanto no interregno entre 
a inteligência e sua obra, temos harmonia e fabricação, entre a vida e suas formas, temos contraste e 
organização. 
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ápice nelas próprias. Daí decorre que vivam unicamente em função de si mesmas e que a natureza 

seja permeada pela luta pela sobrevivência. Mas Bergson nos adverte: a forma, em última instância, 

não deixa de ser uma ilusão. O texto fala por si: “(...) a forma é coisa que não existe, pois pertence ao 

domínio do imóvel, ao passo que a realidade é movimento. Real é a mudança contínua de forma: a 

forma é apenas um instantâneo tirado durante uma transição.” (Bergson; 1971:295) Nessa senda, as 

formas, conquanto se revelem como produto desse processo, antes representam a imobilização 

circunstancial do movimento, o qual progride ainda que numa dinâmica sub-reptícia, inebriando-as 

com a imprevisibilidade que irrompe em meio à repetição e à fixidez. Ao avançar, a despeito dos 

obstáculos que interceptam sua continuidade, o impulso vital coincide com a consciência geral. 

Revela-se assim como o desdobramento de uma supraconsciência incrustada na origem da vida, 

consciência que perpassará todas as realizações concretizadas na matéria e nos organismos, mas que 

só se fará perceptível em meio à criação. Assim, não se pode negligenciar que o impulso se apodera 

da matéria, atua sobre a esfera da necessidade e inocula nela a indeterminação e a liberdade: “Mas 

esta consciência, que é uma exigência de criação, só se manifesta a si mesma ali onde a criação é 

possível, quando a vida está condenada ao automatismo, adormece; desperta logo que renasce a 

possibilidade duma escolha.” (Bergson; 1971:259)  

A rigor, nas várias correntes apontadas no decurso da evolução, as quais perfazem o 

movimento geral da vida, poucas teriam se furtado à atrofia ou à perda de si mesmas, desabrochando 

plenamente e aprimorando-se no decorrer de sua história. Entre elas, unicamente a corrente que vai 

dos vertebrados até o homem desdobrou-se de modo que o impulso da vida não encontrasse termo 

ou obstáculo. Assim, Bergson considera lícito supor que na corrente evolutiva duas direções se 

estabeleceram, de modo que entre a multiplicidade de caminhos que se desenharam a partir de um 

impulso originário, aqueles em que a vida atingiu maior complexidade e grau de realização foram o 

instinto e a inteligência. Ao aludir a essas duas direções, na Evolução Criadora, o autor enuncia os 

caminhos pelos quais a inteligência e formas outras de consciência delinear-se-ão. Inicialmente, o 

texto alude à visão proveniente do aristotelismo, segundo a qual instinto e inteligência teriam se 

configurado numa progressão hierárquica, a qual teria conferido incontestável superioridade à 

segunda. Contrapondo-se a essa herança, o autor é preciso: o advento do instinto e da inteligência 

não configuram estágios sucessivos pertinentes a uma única tendência, mas divergentes direções de 

um movimento inicialmente único, que, ulteriormente, cindiu-se, resultando em corolários 

imprevisíveis. No processo evolutivo, instinto e inteligência permanecerão amalgamados um ao 
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outro, mas nos diferentes seres ou formas resultantes desse processo, um deles prevalecerá. Daí 

advém que, por um lado, a variabilidade será de proporção, e que, por outro, instinto e inteligência 

jamais se dissociem: “Não há inteligência na qual não se descubram vestígios de instinto, e, 

sobretudo, não há instinto que não seja rodeado por uma franja de inteligência.” (Bergson; 1971:152)  

O equívoco da equalização e da crença numa diferença de grau deriva justamente da quantidade de 

inteligência presente nos seres em que prevalece o instinto, ou seja, da franja de inteligência que o 

permeia. Bergson advoga, entretanto, que a complementaridade só é possível em virtude das 

naturezas serem absolutamente díspares: “(..) pois o que há de instintivo no instinto é de sentido 

oposto ao que há de inteligente na inteligência.” (Bergson; 1971:153)  Em vista disso, ao mesmo 

tempo que o texto bergsoniano reitera a inseparabilidade entre instinto e inteligência, assinalando 

que um traz sempre a chancela do outro, não se furta a enfatizar quão fecundas são as diferenças que 

os antagonizam. Secundados pela sua argumentação, atentemos para as distinções.  

A diferenciação não se consuma sem um certo esforço, visto que, no âmbito da 

manifestação concreta, prevalecem invariavelmente a interpenetração e a imbricação entre 

inteligência e instinto. Acrescenta-se a isso o fato de que essas duas vertentes constituem tendências 

e não processos acabados que seriam suscetíveis a definições absolutamente precisas. Assim, as 

distinções não devem, em hipótese alguma, ofuscar a permanente oscilação, interpenetração e 

conseqüente falta de nitidez que peculiarizam os limites entre elas. Essas duas formas de atividade 

psíquica se esboçam no decurso da evolução na medida em que um organismo se empenha em 

extrair algo da matéria bruta. Será justamente aí, ou seja, nos modos pelos quais os organismos 

atuam sobre a realidade inerte, que Bergson vislumbrará uma primeira diferença entre essas 

tendências. Instinto e inteligência compartilham uma mesma origem, mas, ao se delinearem como 

tendências de direções distintas, ainda que uma nunca se libere dos vestígios nela deixados pela 

outra, é possível cotejar o instinto como uma tendência mais harmônica com as determinações do 

processo vital, ao passo que a inteligência define seus contornos a partir do embate com a matéria 

bruta, na medida em que elabora artifícios por meio dos quais exerce seu domínio e controle sobre a 

matéria. O pensamento inteligente, engendrado pela mesma consciência geral da qual provém o 

instinto,  presentifica-se  no ato de fabricação. Escreve Bergson: “(...) a inteligência, considerada 

naquilo que parece ser a sua atividade originária, é a faculdade de fabricar objetos artificiais, 

especialmente utensílios fabricadores de utensílios, e de lhes variar indefinidamente a fabricação.” 

(1971:155) Subjaz a essa definição a idéia de que a faculdade inteligente consiste em produzir 
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objetos através do trabalho, cujo propósito é o da utilidade, ou seja, dar eficácia à ação humana em 

seu eterno embate com a matéria. O conhecimento do mundo material coaduna-se assim ao interesse 

da inteligência, uma vez que exacerba o grau de eficácia a ser atingido pela ação presidida pelo 

intelecto. Guiado por esta faculdade, o homem age no mundo desenvolvendo técnicas e instrumentos 

que atestam ao mesmo tempo em que caucionam a sua supremacia frente às outras espécies. Nesse 

sentido, Bergson assinala que antes de se afirmar como homo sapiens, a condição do homem é a do 

homo faber. Meyer vem ao encontro de Bergson: “O Homo Sapiens, tão orgulhoso da sua ciência, 

não deve esquecer que ele é sobretudo Homo Faber, animal fabricador de utensílios cujo pensamento 

é primeiramente mecânico.” (Meyer; 1985:61) A inteligência, portanto, consiste na concreção da 

vocação pragmática da consciência, a qual visa substancialmente a adaptar-se e responder às 

demandas que a exterioridade impõe ao homem.  

Notemos que a atividade de fabricação implica substancialmente a capacidade de utilizar 

instrumentos inorganizados. Com certeza, os seres não inteligentes não são desprovidos de 

instrumentos que garantam a sua sobrevivência a partir de uma certa ação sobre o meio. Ocorre, 

entretanto, que esses instrumentos são imanentes ao seu próprio corpo e são dirigidos por um instinto 

que sabe utilizá-lo. Certamente, uma possível definição de instinto não se esgota aqui, uma vez que 

não é todo e qualquer instinto que se reduz a um conhecimento natural acerca da utilização de um 

recurso inato. Este aspecto, entretanto, assinala Bergson, fornece já uma parâmetro para a difícil 

distinção de duas tendências comumente mescladas. A organização se complementa no instinto que 

direciona o órgão a ser utilizado. Daí que possamos conceber o instinto como um ato natural de 

fabricação, enquanto que o âmbito no qual opera a inteligência é o do puro artifício: “(...) o instinto 

perfeito é a faculdade de utilizar e até de construir instrumentos organizados: a inteligência perfeita é 

a faculdade de fabricar e de empregar instrumentos inorganizados.” (Bergson; 1971:156) Assertiva 

que nos faculta compreender que, no caso do instinto, não há dificuldades em servir-se de seu 

instrumento; para fazê-lo, por mais complexo que seja o comportamento aí orquestrado, basta seguir 

um certo modus operandi a ele intrínseco, naturalmente adquirido, e o desempenho será via de regra 

exímio, ainda que majoritariamente invariável. Uma transformação só ocorreria em coextensão com 

uma alteração na espécie, sustenta Bergson. Outra a correlação que se estabelece entre a inteligência 

e seus instrumentos. Aqui não há facilidade ou perfeição. Nada está naturalmente dado. A 

inteligência para agir sobre a matéria deve engendrar seus instrumentos, os quais, feitos de matéria 

inorganizada, implicam esforço, dificuldades e, comumente, imperfeição. Essa precariedade é 
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compensada pela infinita variabilidade seja na forma, seja no uso a que se destina. É preciso atentar 

para essa questão do artificio. Enquanto o uso do instinto, em virtude de sua naturalidade, está 

confinado a uma estratégia que se repetirá infindavelmente, a inteligência, perante novas 

necessidades ou circunstâncias, ousa e metamorfoseia suas estratégias que, enquanto artifício, estão 

sujeitas à reformulação permanente.  

 Se o dom de fabricar, em virtude de sua independência frente a uma legislação natural, 

sugere uma certa superioridade à inteligência, Bergson não hesita em frisar que o instinto constitui o 

seu verdadeiro e definitivo substrato. Nos seres em que predomina o instinto, há sempre um 

vislumbre de inteligência que permite, por vezes, a adequação de estratégias definidas a 

circunstâncias novas e inesperadas. Contudo, o único ser em que a inteligência vai preponderar será 

o homem, e isto se dará como uma compensação por suas limitações naturais no que concerne à 

capacidade de responder às adversidades que o meio lhe impõe. Nesse sentido, no que concerne ao 

ser humano, esta procura da inteligência deixa de ser subsidiada pelo instinto, e o intelecto, 

despedindo-se dele, impera soberano. Não obstante, atentemos para o texto de Bergson: “Nem por 

isso deixa de ser verdade que a natureza deve ter hesitado entre dois momentos de atividade 

psíquica, um que tinha o sucesso imediato garantido, mas cujos efeitos eram limitados, o outro 

aleatório, mas cujas conquistas, se alcançasse a independência, podiam estender-se indefinidamente. 

O maior sucesso, aliás, ainda aqui foi obtido onde o risco era maior. Instinto e inteligência 

representam pois, duas soluções divergentes, igualmente elegantes, dum único problema.” (Bergson; 

1971:158) Soluções que perante as imperiosidades decorrentes do confronto entre a vida e a matéria 

resultaram em diferentes estruturas internas. Já assinalamos que a tradição atribui à inteligência uma 

inequívoca superioridade. No texto bergsoniano, inversamente, o pensamento racional será 

contemplado como um déficit de instinto. Asserção que faz da consciência um acidente, porquanto 

ela só surge onde a distância entre ato e idéia não é imediatamente preenchida: “(...) o déficit é o 

estado normal da inteligência. É de sua própria essência sofrer contrariedades.” (Bergson; 1971:160) 

Quando prepondera o instinto, e os instrumentos utilizados, bem como os resultados a ser obtidos, 

são estipulados pela própria natureza, a margem de escolha é irrisória e não há clivagem entre ato e 

consciência. Sob esse prisma, a inteligência não vem para elucidar e incrementar a eficiência do 

instinto, mas para evidenciar suas limitações e as frustrações que as demandas externas lhe impõem. 

Enquanto ato de fabricação, compete a ela avaliar as adversidades em meio às quais se encontra, 

desenvolvendo estratégias apropriadas seja para a construção dos instrumentos, seja para a sua 
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aplicação adequada. Ademais, ancorados na argumentação do autor, vemos que o descompasso entre 

ato e idéia, da qual provém a consciência, não poderá jamais ser preenchido. Sempre que a 

inteligência entrar em cena desempenhando sua aptidão pragmática em consonância com as 

exigências impostas pela ambiência exterior, êxito alcançado devido às suas habilidades de artífice, 

novas necessidades se delinearão num processo infindável.  

A despeito das diferenças estruturais, tanto a inteligência como o instinto prefiguram 

formas de conhecimento, ainda que opostas. Ou seja, enquanto formas de conhecer, ambas divergem 

porque exclusivamente a inteligência tem a peculiaridade de ser representada. Bergson é 

contundente no que tange a essa oposição: a inteligência é conhecimento consciente, ao passo que o 

instinto é inconsciente. Diferença fecunda, uma vez que nos dá os subsídios necessários para 

tematizarmos os limites da inteligência. Certamente há gradações no que tange ao instinto, de modo 

que nos deparamos com circunstâncias em que há mais ou menos consciência nos comportamentos 

instintivos. Não obstante, se nos limitamos a essa diferenciação, adverte o autor, deixamos escapar a 

real diferença entre inteligência e instinto e nos atemos a estabelecer uma distância gradual entre 

eles. É inequívoco, que se instinto e inteligência compartilham a condição de capacidade inata, 

divergem na medida em que o conhecimento instintivo tem a peculiaridade de ser implícito e, 

enquanto tal, explicitar-se em atos precisos ao invés de interiorizar-se em consciência. O que o 

instinto conhece já está estipulado previamente, enquanto a inteligência corresponde antes a uma 

abertura sem fim. Não obstante, se a condição inicial do pensamento inteligente fosse a da absoluta 

ignorância, não haveria como concretizar sua capacidade de aprendizagem. Há, portanto, algo que é 

imanente ao intelecto e cujo inatismo é indubitável. Dito de outro modo, a inteligência também é 

ciente de certas coisas antes que tenha se submetido a qualquer aprendizagem. Que coisas seriam 

essas? Definitivamente, não se trata de coisas, mas de relações. Nessa perspectiva, as relações de 

equivalência, de causalidade e similares são imanentes às faculdades inteligíveis. Deslinda-se, assim, 

a real diferença de natureza entre as duas formas inatas de conhecimento que estamos a interrogar: o 

conhecimento instintivo atua sobre as coisas, ao passo que a inteligência tem a capacidade natural de 

estabelecer relações. O corolário decorrente dessa distinção é que a inteligência constitui um 

conhecimento inato da forma, produz um conhecimento hipotético, enquanto que o instinto o é da 

matéria e, enquanto tal, resulta num conhecimento categórico da natureza das coisas. Mais 

explicitamente, o instinto pode fornecer um conhecimento mais direto e específico de certas 

realidades e de objetos particulares, conhecimento que se consubstancializa nas ações concretamente 
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desempenhadas. Outra a natureza do conhecimento inteligente, que é pulverizado de qualquer 

substância, dotado de caráter exterior e vazio. Desvantagem que é imediatamente compensada pelas 

perspectivas que esta carência descortina, ou seja, uma vez que o conteúdo do conhecimento não 

está previamente configurado, uma indefinitude de realidades e objetos pode se submeter à sua 

estrutura, o que denota a versatilidade própria da inteligência, qualidade definitivamente ausente no 

instinto: “Tudo se passa como se a força que evolui através das formas vivas, sendo uma força 

limitada, pudesse escolher, no domínio do conhecimento natural ou inato, entre duas espécies de 

limitação, uma incidindo sobre a extensão do conhecimento, a outra sobre a sua compreensão. No 

primeiro caso, o conhecimento poderá ser amplo e pleno, mas será restrito a um objeto determinado; 

no segundo, o conhecimento não limita o seu objeto, mas é por não conter mais nada, sendo apenas 

uma forma sem matéria.” (Bergson; 1971:164)   

 Destarte, esclarecidas as diferenças, e malgrado apresente a inteligência como 

déficit de instinto, Bergson não se exime em sustentar a amplitude incalculável do conhecimento 

formal: “Uma forma, precisamente por ser vazia, pode ser sucessivamente cheia, conforme se queira, 

por um número indefinido de coisas, mesmo por aquelas que não servem para nada.” (Bergson; 

1971:165) O aparecimento da inteligência no processo evolutivo está intrinsecamente vinculado aos 

requisitos da vocação pragmática, mas o útil no que tange à inteligência é infinitamente menos 

estreito que o útil concernente ao instinto. Esse, sim, circunscrito a objetivos específicos é incapaz de 

engendrar ou conhecer algo que não tenha sido preestabelecido pela natureza. Os seres 

preponderantemente orientados pela inteligência, ao contrário, trazem em si as condições de se 

ultrapassarem permanentemente. O conhecimento inteligente não se limita ao conhecimento de uma 

coisa. Inversamente, transcende a condição de conhecimento inato e virtual de um instrumento 

natural ou do objeto sobre o qual ele se aplica. A argumentação de Bergson enseja assim a 

correlação entre o instinto e o automatismo por um lado, e entre a inteligência e a autonomia por 

outro. Há aí uma manifestação de liberdade, à qual Bergson já se referira em Matéria e Memória, 

ainda que não se trate daquela liberdade em que o homem se encontra com sua profundidade 

indômita, tematizada no Ensaio.126 Ou seja, a inteligência humana, o cérebro, nos propicia 

alternativas múltiplas de escolha em função mesmo da abertura que lhe é peculiar. Nesse sentido a 

                                                 
126 Note-se que a concepção de liberdade no Ensaio se opunha àquela prevalente em Matéria e Memória, em 
que Bergson privilegia não o agir livre que nos insere na duração, mas a capacidade de escolha indeterminada 
da imagem-centro, a qual exerce esta liberdade servindo-se de conceitos estacionários, para usar a expressão de 
Jankélévicth. (1959:127) Esta a concepção também exaltada em  A Evolução Criadora.  
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ele é imanente também uma margem de liberdade, a qual se traduz no número indefinido de 

alternativas. Bergson assim se refere a essa liberdade inerente à estrutura do intelecto humano: 

“Porque a consciência corresponde exatamente à capacidade de escolha de que dispõe o ser vivo; é 

coextensiva à margem de ação possível que rodeia a ação real: consciência é sinônimo de invenção e 

de liberdade.” (1971:260) A inteligência humana não se enclausura no automatismo que caracteriza 

as outras espécies. Nessas, a iniciativa individual nunca transcende o formato predeterminado que se 

concretiza nos movimentos decorrentes do comportamento instintivo. Caso se entreabra a senda para 

um novo comportamento, instaura-se imediatamente  a criação de um novo automatismo, de modo 

que o comportamento adquire um novo formato, uma nova clausura: “(...) as portas da sua prisão 

fecham-se logo depois de se terem aberto; puxando pelos seus grilhões apenas consegue torná-los 

mais longos.” (Bergson; 1971:261) Assim, a inteligência fabricadora do homem, bem como a sua 

faculdade de escolha, são indícios de liberdade que conferem ao homem a condição privilegiada de 

único ser no qual a consciência não se confinou às malhas do automatismo ou do determinismo.  

Inferimos, assim, que a condição humana não se subsume aos imperativos da funcionalidade de sua 

condição material, inversamente, serve-se dela para transcendê-la. Unicamente o homem logrou a 

superioridade em relação aos imperativos de sua materialidade, e se o fez, deve-o a fatores como a 

sua estrutura cerebral, a linguagem e a sociedade.127 Trunfo que faz dele o ápice mesmo da 

evolução.128 Por conseguinte, no interior mesmo da matéria, cuja natureza é a da necessidade, 

produziu-se a liberdade. Eis mais uma evidência da condição central do homem na filosofia 

bergsoniana. Mesmo quando se volta para a vida em geral, é nele que ela se realiza plenamente. “Por 

toda a parte, exceto no homem, a consciência encontrou-se num beco sem saída; somente com o 

                                                 
127 A transcendência das limitações humanas é, assim, subsidiada pela estrutura cerebral, pela linguagem e pela 
sociedade: “Mas o homem não se limita a manter a sua máquina em funcionamento; consegue servir-se dela a 
seu bel-prazer. Deve-o sem dúvida à superioridade do seu cérebro, o qual lhe permite construir número 
ilimitado de mecanismos motores, opor incessantemente novos hábitos aos antigos, e, dividindo o automatismo 
contra ele mesmo, dominá-lo. Deve-o à sua linguagem, que fornece à sua consciência de um corpo imaterial no 
qual se encarna, e, assim, a dispensa de assentar exclusivamente sobre os corpos materiais cujo fluxo 
começaria para a arrastar, e não tardaria a afogá-la. Deve-o à vida social, que armazena e conserva os seus 
esforços, tal como a linguagem armazena o pensamento, fixando assim um nível médio ao qual os indivíduos 
deverão erguer-se de súbito, e, por meio desta excitação inicial, impede o adormecimento dos medíocres, 
impele os melhores a subir mais alto.” (Bergson; 1971:262 )  
128 Não se trata de uma determinação. Ao sustentar que a humanidade constitui a razão de ser da evolução, 
Bergson não está compartilhando com a tese segundo a qual a humanidade estaria necessariamente destinada a 
configurar-se. Se no processo evolutivo os acidentes tivessem sido outros, se a corrente inicial da vida tivesse 
sofrido outro tipo de cisão, também nós seriamos outros ou, talvez, nem viríamos a existir. A evolução, 
assevera Bergson, concretizou-se por linhas divergentes. Daí que não tenha se delineado no processo evolutivo, 
uma convergência necessária para o homem, o qual constitui unicamente a extremidade de uma dessas linhas.  
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homem prosseguiu o seu caminho. O homem continua pois indefinidamente o movimento vital, 

embora não arraste consigo tudo que a vida continha em si.” (Bergson; 1971:263)  

Não obstante, a vantagem do conhecimento inteligente fixa simultaneamente barreiras 

quase intransponíveis. A inteligência, na sua qualidade de artífice de instrumentos, estará adaptada 

não a toda e qualquer realidade, mas unicamente àquela sobre a qual ela pode atuar. Asserção 

caucionada pelo texto bergsoniano: “A nossa inteligência, tal como sai das mãos da natureza, tem 

como principal objeto o sólido inorganizado.” (Bergson; 1971:168) Inferimos, assim, que a aptidão 

para lidar com o inerte prevalece mesmo quando as realidades com as quais se depara têm a natureza 

dos materiais organizados, cuja fluidez só pode ser captada se transmudada em natureza sólida. A 

vocação fabricadora não apenas resulta no escape da fluidez, mas perverte substancialmente as 

naturezas incomensuráveis com a estabilidade. Aspecto que se pronuncia, particularmente, quando a 

inteligência se debruça sobre o processo vital, revelando-se capaz de conhecer suas formas, as 

resultantes, mas jamais o processo que as engendra e que as extravasa. Nesse viés, realidades que 

não se coadunem à formalidade da inteligência serão para ela infinitamente estranhas e 

inalcançáveis. Estas mesmas realidades ou objetos poderiam ser apreendidas pelo instinto, o qual 

finda por denegá-las, porquanto nunca vai além dos horizontes naturalmente desenhados. Daí a bela 

formulação bergsoniana: “Há coisas que só a inteligência é capaz de procurar, mas que, por si 

própria, jamais encontrará. Estas coisas, só o instinto as poderia encontrar; mas nunca as procura.” 

(Bergson; 1971:166)  

A vida é, enfim, criação, e a inteligência, conquanto seja produto da vida, o seu resultado 

de maior alcance, não logra apreender a natureza do impulso que rege o processo vital, uma vez que, 

em seu eterno objetivismo, antagoniza com a natureza desse processo. A inteligência é regida pela 

lógica da fabricação, mas fabricar não é criar. Nesse caso são as coisas a serem engendradas ou as 

coisas que se produzem que trazemos à nossa mente, entrevendo os estados sucessivos em que se 

concretizariam. Inexiste nessa representação qualquer indício de criação genuína, uma vez que nela a 

transição entre os estados fixos é erradicada. É assim que o entendimento capta a criação, ou seja, a 

uma realidade criada e estável, vem somar-se algo novo. No processo criador, contudo, não há coisas 

ou estágios, unicamente ação. Obviamente, Bergson não se refere aqui às ações perpetradas pela 

consciência quando motivada pelas exigências mundanas e por sua vocação pragmática. Trata-se do 

movimento que gera incessantemente o novo, enfim, do impulso vital. Sob a mudança incessante 

dessa impulsividade, enfatiza o autor, não há a coisa que muda; debalde a inteligência insiste em 
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idealizar um móvel que venha a ser o sujeito deste movimento. Conseqüentemente, a inteligência só 

se revela fecunda quando confrontada com realidades compatíveis com sua natureza, ou seja, o 

âmbito do estável e da imutabilidade. Ao debruçar-se sobre a matéria, a inteligência, em virtude 

mesmo de sua natureza fabricadora, é guiada pelo intuito de moldá-la na forma de um objeto. A 

forma é a sua finalidade, o que se coaduna com a sua vocação para a ação.  Logo, argumenta o autor, 

se apraz à inteligência a divisibilidade, este seu modo de proceder assume antes um caráter 

necessário visto que é da sua alçada desenvolver estratégias para manipular os objetos e resolver os 

problemas que eles lhe apresentam. Uma realidade contínua cujos elementos se interpenetrassem 

jamais seria por ela captada, visto que sua vocação é a de representar o descontínuo. Em última 

instância, Bergson está a aludir aqui à transmudação do tempo em espaço. Refere-se, assim, à 

transmutação de uma materialidade contínua e movente em uma realidade simbólica, vazia e 

homogênea, sobre a qual a prática da divisão possa se exacerbar.  

Não obstante, a duração também está na matéria, a qual se concentra, se define e majora 

sua materialidade sob o olhar da consciência que a tudo espacializa. O movimento pelo qual o 

espírito se presentifica em inteligência, em idéias claras e distintas, conduz também a matéria a um 

processo de exteriorização recíproca, ou seja, à espacialidade: “Qual é a propriedade mais geral da 

matéria bruta? É extensa, apresenta-nos objetos exteriores a outros  objetos e, nesses objetos, partes 

exteriores a partes. É-nos útil, sem dúvida, tendo em vista as nossas manipulações ulteriores, 

considerar cada objeto divisível em partes arbitrariamente recortadas, sendo cada parte divisível 

ainda, segundo a nossa fantasia, e isto ao infinito.” (Bergson; 1971:168) Provém daí que a 

inteligência proceda em relação à matéria tal como se comporta frente à intangibilidade apresentada 

por sua substancialidade interna. Nesse sentido, a natureza da matéria bruta coaduna-se à tendência 

da inteligência para justapor os elementos exteriorizados uns aos outros, claramente separados em 

unidades e suscetíveis à divisibilidade. Lembremos que os estados psíquicos que se metamorfoseiam 

incessantemente, se interpenetram e são heterogêneos, apresentam-se à consciência justapostos em 

intervalos homogêneos como se fossem coisas espacialmente dispostas. A mesma ilusão é transposta 

para o universo material no qual a inteligência deve agir: “A representação por ela formada do 

espaço puro é apenas o esquema do tempo ao qual este movimento conduziria. Uma vez possuidor 

da forma do espaço, o espírito serve-se dela como duma rede cujas malhas se fazem e se desfazem 

como se queira, a qual, lançada sobre a matéria, a divide de acordo com as exigências de nossa 

ação.” (Bergson; 1971:209) Palavras que nos remetem não apenas à tese segundo a qual a duração 
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atua também na matéria, tal como sustentado pelo autor no último capítulo de Matéria e Memória, 

mas inclusive ao recorte da imagem-centro que paralisa o movimento das imagens, para dar eficácia 

ao seu agir: “(...) se considerarmos a matéria, que a princípio nos parece coincidir com o espaço, 

verificamos que, quanto mais a nossa atenção nela se afirma, tanto mais as partes que dizíamos 

justapostas entram umas nas outras, cada uma delas sofrendo a ação de tudo o que, por 

conseqüência, lhe é de algum modo presente. Assim, embora estendendo-se no sentido do espaço, a 

matéria não o alcança inteiramente: de onde pode concluir-se que ela não faz mais do que levar 

muito mais longe o movimento que a consciência podia esboçar em nós em estado nascente.” 

(Bergson; 1971:214) Assim, Bergson ressalta o engendrar recíproco do espaço da geometria e o 

espaço das coisas, porquanto o espaço não é radicalmente alheio à nossa natureza, assim como a 

extensão da matéria no espaço não é tão absoluta como suposta pela inteligência e pelos sentidos 

humanos. Inteligência e matéria não impuseram sua forma uma  à outra, tese subjacente ao kantismo, 

mas adaptaram-se mutuamente no processo de evolução, atingindo uma forma comum que não 

deriva de uma suposta harmonia preestabelecida: “Essa adaptação ter-se-ia aliás efetuado 

naturalmente, porque é a mesma inversão do mesmo movimento que cria simultaneamente a 

intelectualidade do espírito e a materialidade das coisas.” (Bergson; 1971: 212)  

Perante essas considerações, compreendemos que a inteligência, ao projetar sua ação 

sobre a matéria exacerba as tendências solidificantes aí presentes e capta a materialidade de modo 

essencialmente estático: “Quanto mais a consciência se individualiza, tanto mais a matéria se 

espacializa.” (Bergson; 1971:198)  Se, ao se apresentar perante a inteligência, observa o autor, a 

matéria se configurasse como um perene escoamento, nossas ações não seriam pautadas por 

intervalos fixos. Inversamente ela se delinearia como um contínuo cuja constante dissolução 

obstruiria a emergência de representações prévias, o que inviabilizaria o agir. Como a leitura de 

Matéria e Memória já evidenciara, a matéria se nos aparece como sucedâneo de recortes imóveis em 

virtude da capacidade perceptiva e indeterminada da imagem-centro que elide o movimento, 

favorecendo assim suas perspectivas de ação sobre as imagens-objeto. Na esteira destas proposições, 

Bergson assevera, no decurso da reflexão desenvolvida na Evolução Criadora, que ainda que a ação 

se exerça sobre objetos móveis, o objetivo precípuo da inteligência nunca almeja o movimento ou a 

transição de uma posição a outra. Interessa a ela unicamente definir a posição na qual a imagem ou o 

móvel se encontra ou se encontrará nos momentos que estão por vir. O texto nos instrui: “Nas ações 

que realizamos, e que são movimentos sistematizados, é sobre a finalidade ou a significação do 
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movimento, sobre o traçado do seu conjunto, numa palavra, sobre o plano de execução imóvel, que 

fixamos o nosso espírito.” (Bergson; 1971:169) Sob esse prisma, Bergson considera que, ao nos 

orientarmos pela inteligência, mesmo diante da assunção de que tudo está a mudar todo o tempo ao 

nosso redor, declinamos o movimento e dele nos esquivamos, priorizando o desenho imóvel da 

mobilidade. Nessa perspectiva, a inteligência demonstra em relação ao real, - o qual, no registro 

bergsoniano consiste no absoluto, no tempo e, portanto, na mobilidade, - não apenas 

incompatibilidade, mas um desinteresse visceral. A ela importa única e exclusivamente agir. 

Finalidade que só pode ser alcançada na imobilidade, daí o recurso de uma representação fictícia do 

real, o espaço no qual o movimento é reconstruído por uma justaposição das imobilidades que, aos 

olhos do intelecto, perfaz o equivalente prático do movimento. 

É desta persistência em apreender a mobilidade traduzindo-a em estágios imóveis que 

advém a já clássica analogia bergsoniana entre a inteligência e o cinematógrafo. Como reitera 

Bergson em La Pensée et le Mouvant, a inteligência obstrui completamente a apreensão da duração 

como criação contínua, como jorro ininterrupto de novidades. A representação simbólica do tempo 

nos cega para a mobilidade e vislumbramos apenas posições em série; a mudança é apreendida como 

estados justapostos; o tempo, enfim, configura-se a partir da justaposição de partes distintas que se 

sucedem, inesgotavelmente, mas eternamente semelhantes umas às outras, visto que o processo 

criador, essencialmente temporal, é daí erradicado tal como ocorre nas imagens que se sucedem 

numa película. “A sucessão assim entendida não acrescenta nada; ao contrário, ela suprime alguma 

coisa; marca um déficit; traduz uma deficiência de nossa percepção, condenada a detalhar o filme, 

imagem por imagem, em vez de apreendê-lo globalmente. Em suma, o tempo assim considerado não 

é mais do que um espaço ideal onde supomos alinhados todos os acontecimentos passados, presentes 

e futuros, que estão ainda mais, impedidos de aparecer-nos em bloco: o fluir da duração seria esta 

própria imperfeição, a adição de uma quantidade negativa.” (Bergson; 1974:111) No cinematógrafo, 

o sucedâneo de fotografias, linearmente justapostas e rapidamente vislumbradas nos fornece a ilusão 

do movimento que escapa ao intelecto. A fixação das imagens cristaliza o tempo, marcando assim 

um déficit, a supressão da passagem temporal e o erradicar seja da diferença, seja do inaudito. Nessa 

perspectiva cinematográfica, correlata da lógica imanente à inteligência, as imagens poderiam ser 

repassadas infinitamente e seriam sempre as mesmas imagens: “(...) o filme poderia passar dez, cem, 

mil vezes mais depressa sem que nada fosse modificado; se ele se desenrolasse a uma velocidade 

infinita, se o desenrolar ( desta vez fora do aparelho) se tornasse instantâneo, seriam ainda as 
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mesmas imagens.” (Bergson; 1974:111)129 Logo, se nos limitássemos à posse das imagens 

fotográficas, pondera Bergson, por mais que nos empenhássemos em olhá-las, elas não nos 

desvelariam o movimento. É absolutamente impossível a reconstituição do movimento real com a 

justaposição de imobilidades. Esse o papel do aparelho que surge como uma fonte externa da qual 

emana o movimento ao substituir uma fotografia por outra num sucedâneo consideravelmente 

                                                 
129 - Em seu livro A Iimagem Movimento, Deleuze comenta a injustiça perpetrada por Bergson ao aludir ao 
cinema como ilusão cinematográfica: “Mas é curioso que Bergson dê um título tão moderno e tão recente ( 
cinematográfico) à mais antiga ilusão.” (Deleuze; 1985: 10) O autor não deixa de admitir que o cinema 
engendra um falso movimento ao operar com dados complementares. Ou seja, utiliza as imagens suscitadas 
pelos cortes espontâneos e também um movimento uniforme e abstrato intrínseco ao aparelho cinematográfico, 
por meio do qual as imagens se sucedem. Segundo Bergson, comenta Deleuze, o cinema apresenta o 
movimento por meio de cortes imóveis, e o faz em continuidade com a percepção natural ou com o 
pensamento antigo ( os paradoxos de Zenão). Sob esse prisma, a linguagem cinematográfica, ao constituir-se 
através das imagens e dos cortes, imita os homens em sua relação cotidiana com o mundo forma visões semi-
instantâneas, as quais são linearmente alinhadas num devir uniforme e abstrato, tal como procede o cinema. 
Deleuze cita Bergson: “Percepção, intelecção, linguagem procedem em geral assim. Quer se trate de pensar o 
devir, ou de o exprimir ou até de percepcionar, o que fazermos é apenas acionar uma espécie de cinematógrafo 
interior.”(Apud Deleuze; 1985:10) A esta perspectiva em que o cinema constitui a mera reprodução de uma 
ilusão milenar e universal, o que nos torna artífices involuntários da prática cinematográfica, Deleuze opõe a 
sua crítica: "E de início, a reprodução da ilusão não é também, de certo modo, sua correção? A partir da 
artificialidade dos meios pode-se concluir a artificialidade do resultado? O cinema opera por meio de 
fotogramas, isto é, de cortes imóveis, vinte e quatro imagens/segundo (ou dezoito no início). Mas o que ele nos 
oferece, como foi muitas vezes constatado, não é o fotograma, mas uma imagem média à qual o movimento se 
acrescenta, não se adiciona: ao contrário, o movimento pertence à imagem-média enquanto dado imediato. 
Objetar-se-á que o mesmo acontece no caso da percepção natural. Mas aí a ilusão é corrigida antes da 
percepção pelas condições que a tornam possível no sujeito. Enquanto no cinema ela é corrigida ao mesmo 
tempo que a imagem aparece, para um espectador fora de condições (...). Em suma, o cinema oferece uma 
imagem à qual acrescentaria movimento, ele nos oferece imediatamente uma imagem-movimento. Oferece-nos 
um corte, mas um corte móvel e não um corte imóvel + movimento abstrato.” (1985:11) O que é intrigante, 
sustenta Deleuze é que em 1896, ao publicar Matéria e Memória, antes do nascimento da sétima arte, Bergson 
instaura justamente a idéia de imagem-movimento e de cortes móveis, que se afirmarão como a própria 
linguagem do cinema, o que faz dos conceitos criados neste texto - cortes móveis, planos temporais - uma 
profecia bergsoniana em relação ao futuro e à natureza do cinema. A resistência bergsoniana ante a inovação 
do cinema tem a ver, sustenta Deleuze, com uma rejeição que as coisas em seus primórdios geralmente 
suscitam. Assim, Bergson não teria sido exceção: “Sabemos que as coisas e as pessoas são sempre forças, 
obrigadas a se esconder quando começam. E não poderia deixar de ser diferente. Elas surgem num conjunto 
que ainda não as comportava, e devem pôr em evidência os caracteres comuns que conservam com esse 
conjunto para não serem rejeitadas. A essência de uma coisa nunca aparece no princípio, mas no meio, no 
curso de seu desenvolvimento, quando suas forças se consolidaram. Isso Bergson sabia mais que qualquer 
outro, ele que havia transformado a filosofia ao colocar a questão do ‘novo’ em vez da questão da eternidade 
(como a produção e a aparição de algo novo são possíveis?) Ele dizia, por exemplo, que a novidade da vida 
não podia aparecer em seus primórdios, porque no início a vida era forçada a imitar a matéria... Não é a mesma 
coisa para o cinema? Em seus primórdios o cinema não é forçado a imitar a percepção natural? (...) A evolução 
do cinema, a conquista de sua própria essência ou novidade se fará pela montagem, pela câmara móvel e pela 
emancipação da filmagem que se separa da projeção. O plano deixará então de ser uma categoria espacial, para 
tornar-se temporal; e o corte será um corte móvel e não mais imóvel. O cinema reencontra exatamente a 
imagem–movimento do primeiro capítulo de Matière et Mémoire.” (1985:12)  
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acelerado: “É porque a película cinematográfica se desenrola, levando sucessivamente as diversas 

fotografias da cena a continuarem-se umas às outras, que cada ator da cena recupera a mobilidade: 

integra todas as suas atitudes sucessivas no invisível movimento da película cinematográfica.” 

(Bergson;  1971:298) O artifício do cinematógrafo revela-se, assim, um análogo do mecanismo 

desenvolvido pela inteligência quando esta pretende conhecer as realidades que não se coadunam a 

suas categorias, quais sejam, as realidades cunhadas pela duração. Trata-se de substituir o 

movimento real por um outro impessoal e abstrato que deriva da justaposição dos estados ou das 

figuras no caso do cinematógrafo: “ (...) em resumo, o processo consiste em extrair de todos os 

movimentos próprios a todas as figuras um movimento impessoal, abstrato e simples, por assim 

dizer o movimento em geral, em metê-lo no aparelho, e em reconstituir a individualidade de cada 

movimento parcial pela composição desse movimento anônimo com as atitudes pessoais.” (Bergson; 

1971:298) Eis a estratégia do cinematógrafo que ratifica o procedimento intelectual, o qual, inapto 

para apreender o movimento pela interioridade, perscruta-o pelo exterior, recompondo assim 

artificialmente seu devir. Com este recurso alinhamos as visões instantâneas que captamos no fluxo 

do real, edificando um devir abstrato, uniforme, no qual a heterogeneidade e as mudanças 

qualitativas são pulverizadas. Ao negligenciar o descompasso entre o devir daí resultante e o devir 

real, assim como produzimos um simulacro do eu, também erigimos um simulacro do real que 

ultrapassa o homem.  

Notemos que ao nos instalarmos na realidade movente, vislumbramos simultaneamente 

as mudanças e as virtualidades em que o movimento poderia se atualizar. No entanto, um método 

que se espelha na ação, adotando o seu ritmo, apreende esses estados sucessivos a partir da 

exterioridade, como imobilidades reais, e não como virtualidades que poderiam ou não se 

concretizar. Assim, quando Bergson tematiza o caráter cinematográfico da inteligência, está 

novamente problematizando o modo pelo qual o intelecto subverte a temporalidade 

metamorfoseando-a em espaço. Com efeito, resulta daí a justaposição de estados atuais, e o 

privilegiar de repousos justapostos instaura a perda da contínua transição entre um estado e outro. 

Comenta Prado Jr.: “O caráter essencialmente ‘cinematográfico’ da inteligência consiste justamente 

em não seguir o movimento do objeto, em não obedecer ao ‘fio da experiência’ e de reconstituí-lo no 

campo de descontínuo, introduzindo um intervalo entre as pulsações tornadas ‘fases’.” (1989:62) 

Consuma-se, assim, o sacrifício do movimento, cuja realidade temporal jamais será atingida. Os 

pontos fixos são o âmbito da ação e a fixidez é o norte da inteligência. Daí a sua recusa em enfrentar 
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a transição. Escreve o autor em O Pensamento e o Movente: “( ...) ela se pergunta onde o móvel está, 

onde o móvel estará, onde o móvel passa. Mas se ela nota o movimento da passagem, mesmo se ela 

parece então interessar-se pela duração, limita-se a constatar a simultaneidade de duas paradas 

virtuais: parada do móvel que ela considera e parada de um outro móvel cujo curso, supõe-se, seja o 

tempo. Mas é sempre com as imobilidades, reais ou possíveis, que ela se relaciona.” (1974:109) 

Assim, o entendimento capta os instantâneos temporais, subtraindo-os do movimento, da duração, e 

o tempo é subordinado às exigências da linguagem que o expressa a partir da representação espacial. 

Em termos bergsonianos: “O movimento escorregará pelo intervalo, pois qualquer tentativa de 

reconstruir as mudanças com estados implica partir do princípio absurdo de que o movimento é feito 

de imobilidades.” (Bergson; 1971:300) Destarte, enquanto obra da vida e enquanto forma por ela 

engendrada, escapa à inteligência o movimento do qual ela própria procede: “(...) há mais num 

movimento do que nas posições sucessivas atribuídas ao móvel, mais num devir do que nas formas 

sucessivamente atravessadas, mais na evolução da forma do que nas formas sucessivamente 

realizadas.” (Bergson; 1971:307 )  

Sabemos que a ação da imagem viva é enriquecida pela indeterminação, a escolha das 

alternativas de conduta e a seleção do recorte no qual o movimento é pulverizado devem ser 

alicerçadas pela inteligência que acompanha a marcha da atividade. Contudo, essa consonância só é 

viável porque a inteligência se espelha e se molda ao ritmo da ação. Ou seja, é a cumplicidade 

estabelecida entre a inteligência e a ação que sugere a Bergson a idéia de um método 

cinematográfico, o qual se coaduna  visceralmente com a  lógica pragmática. Desse modo, esse 

método cinematográfico atinente à prática e fundamentado por ela, será transposto para a esfera da 

especulação. O conhecimento do real ou do ser, enquanto duração e movimento, será assim 

perscrutado por esta lógica cinematográfica, cujo corolário consiste na espacialização do movimento 

temporal.  O devir será assim representado como sucedâneo de estados homogêneos claramente 

justapostos, de modo que as heterogeneidades serão erradicadas e transmudadas em intervalos 

contíguos e imutáveis. O pensamento acerca da vida, por conseguinte, se edifica ao reconstituir com 

elementos dados e estáveis o movimento. A conseqüência inelutável é o sacrifício da criação: 

“Precisamente por procurar sempre reconstituir, e reconstruir como dado, a inteligência deixa fugir o 

que há de novo em cada momento duma história. Não admite o imprevisível. Rejeita tudo o que seria 

criação.” (Bergson; 1971:176) O novo inteligentemente apreendido constitui invariavelmente um 
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desdobramento do antigo, o que não apenas minimiza a novidade, mas sacrifica o ineditismo que 

medra nos interstícios dos momentos históricos.  

Também a superação do conhecimento exterior de si e a volta para a sua interioridade, 

plausível nos seres inteligentes, pulveriza-se no caráter formal da inteligência. Se podemos ter dentro 

e fora de nós o sentimento confuso da novidade, se podemos por uma empatia adivinhar, como 

assinala Bergson, o jorro incessante do inédito, ante a este sentimento, o intelecto tece a sua 

interpretação decretando que tudo o que floresce constitui um efeito decorrente de causas 

específicas, as quais podem ser desnudadas e cujas conseqüências poderiam ser previstas.  No 

entanto, isso que os sentimentos nos comunicam confusamente, o entendimento não pode exprimir 

ou pensar a não ser que opere a total desnaturação do que se oferece à sua interpretação. A vocação 

fabricadora da inteligência, certamente, engendra objetos, propicia o agir sobre o mundo inerte, mas 

nos põe à deriva da criação. Escreve o filósofo: “Quanto à invenção propriamente dita, embora ela 

seja o ponto de partida da própria indústria, a nossa inteligência não alcança apreendê-la no seu 

jorrar, isto é, no que ela tem de indivisível, e nem na sua genialidade, isto é, no que ela tem de 

criador.” (Bergson; 1971:177) A criação só poderá ser expressa pela inteligência se radicalmente 

adulterada, se seu movimento criador for traduzido para a lógica da causa e do efeito. Insinua-se 

nesse modo de proceder, uma substituição do virtual pelo possível, de modo que o inédito não seja 

mais do que o fantasma previamente figurado, à espera da sua hora. Em última instância, nessa 

interpretação, é a vida mesma que escapa à inteligência. Arremata Bergson: “Ver-se-ia que a 

inteligência, tão hábil na manipulação do inerte, revela a sua inabilidade mal toca no vivo. Quer se 

trate da vida do corpo, quer da vida do espírito, procede com o rigor, a rigidez e a brutalidade de um 

instrumento que não se destinava a tal uso.” (Bergson; 1971:177 ) Eis a razão pela qual perante as 

realidades temporais - no homem e na vida em geral -, a inteligência só possa permanecer perplexa. 

Eis a incompreensibilidade que dela emana, a qual transparece em decorrência de sua obstinação em 

lançar sobre a fluidez e sobre a vida o mesmo olhar que fixa sobre as naturezas mortas. Eis, enfim, 

porque Bergson reitera permanentemente quão difícil se afigura para o eu o conhecimento de si 

próprio.  

A correlação entre a inteligência e a lógica do cinematógrafo nos permite inferir que os 

instrumentos por ela criados, bem como os conhecimentos por ela produzidos, não poderão se 

delinear sem que reproduzam a sua própria estrutura. É o que entrevemos ao acompanhar a crítica do 
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filósofo ao recorte do real que o conhecimento científico realiza, bem como a uma filosofia que se 

ancora no método científico para erigir seus próprios constructos. 

 

2 - A dissonância da linguagem conceitual ante o  tempo: o equívoco da filosofia 

Na obra bergsoniana, como incessantemente frisado nessas linhas, a constante mutação e 

criação, inerente à nossa interioridade, será vislumbrada também na vida em geral. De fato, a 

passagem do tempo e a duração impregnam a natureza de todo ser organizado: “Em todo o lugar 

onde alguma coisa vive, existe aberto em alguma parte, um registro onde o tempo se inscreve.” 

(Bergson; 1971:54) A consciência e os corpos vivos são, assim, sujeitos à passagem do tempo, que 

se consolida no envelhecimento e cujo caráter vital se expressa na contínua e incessante mudança de 

formas, bem como na preservação do passado no presente.130 Atesta-se, assim, a existência não 

apenas de uma memória psíquica, mas também de uma memória orgânica. Nesse registro, a vida, o 

universo em sua completude duram e, conseqüentemente, são efetivamente criadores. No interior da 

vida psíquica, o pensamento ultrapassa as idéias, as quais não são senão metáforas estanques de uma 

processualidade inexaurível. No plano da vida, o mesmo ocorre entre o movimento criador e as 

formas por ele engendradas. Ademais, o tempo pertinente ao processo evolutivo opera uma mutação 

constante, tudo se reconfigura interiormente e não há chances de que uma determinada realidade 

venha a se repetir: “Quanto mais aprofundarmos a natureza do tempo, melhor compreenderemos que 

duração quer dizer invenção, criação de formas, elaboração contínua do inteiramente novo.” ( 

Bergson; 1971:49)  

A despeito disso, o conhecimento científico, governado pelos parâmetros do intelecto, 

estende sobre o movimento da vida o mesmo olhar lançado à interioridade e à psique humana. O 

Ensaio já evidenciara que a psicologia associacionista, objeto de crítica visceral por parte de 

Bergson, atém-se às esferas mais exteriorizadas da psique, pulverizando-a de sua heterogeneidade, 

concebendo-a a partir de estados justapostos e homogêneos, conferindo-lhe uma multiplicidade 

numérica. Analogamente, ao perscrutar o processo evolutivo e a vida em geral, a ciência o fará 

estancando a mobilidade criadora e subtraindo o tempo que a substancializa, uma vez que retém os 

fatos justapostos, delineando sua regularidade e apresentando-os em sua multiplicidade distinta e 

                                                 
130 - Proust vem ao encontro de Bergson. Segundo ele, o tempo “vive à cata de corpos e mal os encontra, logo 
deles se apodera, a fim de exibir sua lanterna mágica.” (Bergson, apud Deleuze; 1987:18) 
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espacializada. Prerrogativa que logra o irremediável desvio do intelecto em relação ao tempo, uma 

vez que a ele o fluente repugna. Decorre daí os recursos da justaposição e da divisão serão alargados 

até o imponderável e, unicamente perante o imutável, o impulso científico se deterá. Nesse 

procedimento, sacrifica-se o próprio movimento temporal, à medida que, erradicando a 

transitoriedade, focam-se unicamente fictícios instantes imóveis na continuidade do movimento. 

Assim, nas construções científicas pensa-se o tempo, contudo, trata-se de um tempo abstrato, 

ineficaz porque incapaz de criar, um tempo negativo, uma vez que o que “nada faz, nada é.” 

(Bergson; 1971:71) Logo, os métodos concernentes a este conhecimento primam pela cristalização 

do movimento temporal, atribuindo a ele a realidade das coisas. O tempo torna-se, assim, passível de 

mensuração e o conhecimento que se atinge é puramente exterior, de modo que a sua configuração 

se plasma numa sucessão homogênea de simultaneidades. 

Bergson reconhece que a artificialidade com a qual a natureza da matéria é construída 

pela ciência é sugerida por ela própria, o que garante a objetividade. Assim, a matéria, produto da 

vida e do movimento, resulta de um afrouxamento do inextenso em extenso, da liberdade em 

necessidade, o que revela uma tendência para construir sistemas isolados. Daí dimana sua 

comunidade com a ordem espacial e a sua interação com o olhar geométrico que a inteligência lança 

sobre ela. 131 Entretanto, lembremos que essa comunidade não se consuma definitivamente, são 

                                                 
131 Malgrado Bergson seja contemporâneo da ciência que antecedeu os abalos decorrentes da física quântica e 
da teoria da relatividade, percebemos em suas considerações uma certa antecipação de resultados científicos no 
que concerne à concepção da matéria. No Ensaio já se delineava a idéia da fixidez como um recurso da 
inteligência e uma necessidade de sua vocação instrumental. Uma possível transposição dos hábitos mentais 
nos levaria à apreensão da continuidade e do movimento também na matéria. Sustentava, assim, que a 
especulação deveria transgredir os imperativos da exterioridade e desconfigurar a propensão radical da 
inteligência para a representação fixa do real, a qual é inequivocamente propicia à ação, mas não ao 
pensamento especulativo. No entanto, a ciência à qual alude de modo prevalente é a ciência  ordenadora dos 
fenômenos da natureza, que será substituída pela ciência como construção, fato que pode ter contribuído para 
um certo anacronismo das críticas bergsonianas, quando nos restringimos a um contato superficial. Trotignon 
observa: “Quando Bergson escreve, a idéia segundo a qual a ciência é uma empresa de conhecimento analítico 
das razões observantes, é uma idéia comumente aceita: o saber constitui seu objeto ordenando os fenômenos da 
natureza. Ora, em nossos dias Bachelard mostrou que a ciência se tornou uma fenomenotécnica. Tornou-se 
difícil admitir sem exame que a ciência é uma constituição de objetividades por uma consciência absoluta e 
puramente teórica: o laboratório é um mundo novo e a ciência produz mais do que nos mostra isto que continua 
a receber o nome de fenômeno. Como Bergson nos fala precisamente da ciência que, pouco a pouco , 
desaparece e fala bastante pouco da ciência que está nascendo, se julga um pouco rapidamente que sua obra é 
'caduca' ou ‘ultrapassada’. Mais precisamente a maneira pela qual  Bergson examina os princípios e os 
pressupostos do saber cientifico está fundada sobre uma critica das ilusões filosóficas relativas à natureza da 
ciência, à sua teologia imanente, mascarada por seu comportamento de pura racionalidade mecanicista.” 
(Trotignon; 1968:7) Contudo, em O Pensamento e o Movente, Bergson não se furta a assinalar o quanto a 
física quântica, pertinente às descobertas científicas posteriores às suas publicações mais importantes, vem ao 
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tendências que a prática científica não hesita em radicalizar, subtraindo a duração inerente à matéria, 

de modo a privilegiar as tendências que convergem para a natureza do intelecto que investiga. Sob 

esse prisma, a matéria se presta à subdivisão espacial e a ciência, ao ancorar-se na pressuposição de 

que toda realidade material é passível de fragmentação em áreas justapostas e exteriorizadas, revela-

se efetivamente representativa do real, ainda que a ordem retratada seja antes uma tendência do que 

sua natureza mais profunda. Por essa razão, Bergson argumenta que, na construção de suas 

operações, a ciência atua como se seu objeto de investigação permanecesse incólume ao tempo. A 

articulação entre os sistemas por ela construídos torna inteligível o funcionamento de uma certa 

ordem e, quanto mais a ciência progride, mais  se aproxima da natureza matemática imanente à 

matéria, representando-a num constructo artificial. Entrementes, é importante notar que Bergson não 

exige da ciência um comportamento outro ao lidar com o mundo organizado ou com o processo 

vital. Nesse sentido, argumenta o autor que só este tipo de conduta permite à ciência consumar 

simultaneamente seus desígnios de apreensão teórica do real e seus intentos utilitários, sua ação 

sobre os corpos organizados.  

É indubitável que a ciência não produz um pensamento imediatamente atrelado às ações 

sociais sobre o mundo, como ocorre com o senso comum. A investigação científica está associada à 

pretensão do intelecto de conhecer teoricamente o real: “Na gênese descrita por Bergson, a ação está 

para a técnica assim como a linguagem está para a ciência. À variabilidade dos meios para se atingir 

um objetivo no campo da ação corresponde a mobilidade dos significados com os quais a ciência vai 

moldando as teorias sobre a realidade.” (Leopoldo e Silva; 1994:11) A intenção de conhecer resulta 

na produção de uma linguagem teórica sobre o real, ou seja, os conceitos científicos. Essa linguagem 

abstrata, por sua vez, propicia, particularmente na sociedade moderna, uma ação interventiva sobre a 

matéria, respaldada, contudo, por uma apreensão teórica cientificamente elaborada. É no âmbito da 

atividade, portanto, que o discurso científico é engendrado, ainda que seu vínculo com a ação não 

seja imediato. Nesse registro, o modus operandi pertinente à ciência é procedente; não está em 

questão sua legitimidade. Perscrutar a matéria exacerbando nela aspectos condizentes com a 

estrutura da inteligência é absolutamente eficaz, uma vez que a ciência se constitui como um 

prolongamento teórico da ação e se revela fundamentalmente interventiva.  

                                                                                                                                                     
encontro de suas já antigas teorias: “Mas não podíamos fazer mais do que chamar a atenção sobre este ponto. 
Cedo ou tarde, pensávamos, a física será levada a ver na fixidez do elemento uma forma da mobilidade.(...) 
Com efeito, as grandes descobertas teóricas desses últimos anos levaram os físicos a supor uma espécie de 
fusão entre a onda e o corpúsculo – diríamos entre a substância e movimento.” (1959:1277)  
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Nessa perspectiva, a ciência se vincula ao tipo de conhecimento que perscruta o objeto 

em sua materialidade, cerca-o e visa a apreendê-lo a partir de determinados pontos de vista e de 

representações simbólicas. Essa substituição do movimento por representações estanques que 

negligenciam completamente a transição evidencia o quanto a ciência está impregnada do método 

cinematográfico, por meio do qual logra substituir os objetos pelos signos, cuja manipulação 

assegura a intervenção no real. Escreve Bergson: “Ora, a ação nós temos dito procede por saltos. 

Agir é se readaptar. Saber, quer dizer prever para agir, será pois ir de uma situação a outra, de uma 

combinação a outra. A ciência poderá considerar recombinações mais e mais próximas umas das 

outras, ela fará até mesmo aumentar o número de momentos que ela isolará mas sempre isolará os 

momentos. Quanto ao que se passa no intervalo, a ciência não se preocupa com isso mais do que a 

inteligência comum, os sentidos e a linguagem: ela não se assenta sobre o intervalo , mas sobre as 

extremidades. O método cinematográfico se impõe portanto à nossa ciência, como se impunha já à 

ciência dos antigos.” (Bergson; 1959:774) À ciência positiva será pertinente a tarefa de analisar, de 

ancorar-se em símbolos para captar ou dotar de inteligibilidade os objetos com os quais se depara. 

Para o alcance desta finalidade, cumpre esquadrinhar, esquematizar e, sobretudo, definir  os objetos. 

Método que será, por excelência, analítico. Sua peculiaridade reside em extrair do objeto leis gerais 

ou caracteres genéricos no intuito de facilitar a sua compreensão em concomitância com a sua 

redução a aspectos com os quais o pensamento já está habituado. Neste sentido, Bergson advoga que 

analisar é representar ou traduzir o fenômeno caucionando-o por pontos de vista sucessivos a partir 

dos quais enfocamos o objeto em questão, pelos pontos de contato que eles demonstram com outros 

objetos que já nos são familiares. Mais especificamente, são os conceitos que aí se presentificam.  

Os símbolos - e os conceitos são os símbolos utilizados pela ciência - fazem com que a 

realidade venha a plasmar-se numa representação externa do objeto a ser conhecido, modelando-o a 

partir da justaposição de partes. Resulta daí a evasão do cerne do real e a cristalização da 

transitoriedade do tempo no qual ele se move e que o constitui. Analisar, enfim, equivale a exprimir 

uma coisa a partir de algo que com ela contradita. Escreve o autor: “Em seu desejo eternamente 

insatisfeito de abarcar o objeto em torno do qual ela está condenada a dar voltas, a análise multiplica 

sem fim os pontos de vista para completar a representação sempre incompleta, varia sem cessar os 

símbolos para perfazer a tradução sempre imperfeita.” (Bergson;1974:21) Por consegüinte,  a 

linguagem científica esquiva-se do necessário esforço para pensar o movimento e edifica sistemas de 

sinais que transmudam o real arredio aos seus hábitos em objeto suscetíveis à manipulação. Bergson 
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assevera: “Os sinais existem para nos poupar esse esforço, substituindo a continuidade movente das 

coisas por uma composição artificial que lhe é equivalente na prática e que tem a vantagem de 

facilmente se deixar manipular.” (Bergson; 1971:319) Nessa perspectiva, é do conhecimento comum 

que a ciência se aproxima no que tange não apenas ao seu modo de proceder, mas à sua forma de 

expressão. Se a lógica conceitual prima por maior grau de elaboração do que a linguagem cotidiana, 

isso não impede que compartilhe com ela a produção de símbolos que representam o movimento na 

forma delineada pela fixidez e pela estabilidade. Com efeito, não se trata simplesmente de postular a 

ciência como um senso comum mais aprimorado ou que as categorias do conhecimento vulgar se 

prolongam na ciência, de modo que a percepção seria já uma ciência nascente. Não obstante, tanto a 

ciência como o senso comum são norteados pelo intuito de preparar a ação sobre a realidade inerte. 

O hábito natural de perseguir um intuito orientando-nos pela fixidez, imanente às nossas ações, é 

transportado da dimensão cotidiana e pragmática para a esfera do conhecimento. Por essa razão 

Bergson argumenta que somos naturalmente matemáticos. É próprio do espírito humano objetivar 

sólidos pontos de apoio que sustentem a representação das coisas. Com esta propensão, o 

pensamento ressalta os aspectos instantâneos imanentes à mobilidade indivisível do real, logrando 

substituir o contínuo pelo descontínuo e a mobilidade pela estabilidade. Desse modo, tanto na ação 

mundana como na investigação científica, a inteligência orienta-se por uma intenção e seu 

estratagema para alcançá-la reside no cálculo, na articulação coordenada entre meios e fins: “(...) 

nascemos artífices, tal como nascemos geômetras, e aliás somente somos geômetras porque somos 

artífices.” (Bergson; 1971:77)  

Ambos os tipos de conhecimento, científico e comum, efetuam o congelamento do tempo 

no qual o movimento se traveste em série sucessiva de posições e a mudança em série de qualidades. 

É a lógica dos sistemas que aí impera: “O senso comum, que se ocupa unicamente de objetos 

isolados, como faz aliás a ciência, que somente considera sistemas isolados, coloca-se nas 

extremidades dos intervalos e não ao longo dos próprios intervalos.” (Bergson; 1971:48) Nesses 

sistemas, o tempo é reconfigurado pelo reordenamento das imobilidades engendrando, assim, uma 

realidade abstrata e fictícia, a qual encontra sua plena tradução nas categorias formais da linguagem. 

Estratégia que apresenta a devida consonância com a finalidade deste saber que se pretende ciência, 

o qual, mais especificamente na modernidade, vai equalizar conhecimento e domínio. Nessa 

perspectiva, tal como procedemos em nossa relação cotidiana ao segmentar o movente por 

intermédio de representação e linguagem simbólica, a ciência moderna vai deter-se nos sinais e nos 
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símbolos representativos da realidade, tomando-os pelo próprio real. Certamente, os sinais utilizados 

pela ciência podem ser mais eficazes e dotados de maior rigor do que aqueles que imperam na 

linguagem cotidiana, peculiaridade que não modifica a sua condição de sinais nem a finalidade por 

eles perseguida, qual seja, a de fixar o real em intervalos estáveis.  

Sob esse prisma, referindo-se à obstinação com que o método analítico se propõe a fixar 

caracteres gerais do objeto‚ Bergson enfatiza o modo pelo qual os signos expressivos da linguagem 

nos levam a exprimir o novo por intermédio do antigo. Para a ciência, a originalidade do todo é 

sempre pensada e analisada nos aspectos que nos remetem ao já conhecido, ao que é passível de 

reprodução, detendo-se, assim, exclusivamente sobre o que é incólume à passagem do tempo. O 

registro da causalidade se presentifica então como a referência e o subterfúgio para a compreensão 

científica da vida. A continuidade traçada pelo processo histórico em que se desenvolve a realidade 

vital é decomposta em estados sucessivos. A emergência da singularidade é ofuscada pelas 

explicações que buscam a justificativa em fatos elementares, anteriormente descortinados e há muito 

conhecidos: “O que chamamos uma forma imprevisível seria apenas o novo arranjo de elementos 

antigos. As causas elementares cujo conjunto determinou este arranjo não seriam senão causas 

antigas que se repetem adotando uma nova ordem.” (Bergson; 1971:65) Evidencia-se, assim, que a 

lei da causalidade perseguida pelo espírito científico constitui um desdobramento do modus operandi 

da inteligência. E o conceito, enquanto linguagem e expressão, tem aí papel primordial. Exteriores 

uns aos outros, eles expressam a lógica causal e a estabilidade dos objetos no espaço, os quais, aliás, 

constituem o modelo que os inspiraram. Escreve Bergson: “Reunidos (os conceitos), constituem um 

mundo inteligível que pelos seus caracteres essenciais se assemelha ao mundo dos sólidos, mas cujos 

elementos são mais leves, mais diáfanos, mais fáceis de manejar pela inteligência do que a imagem 

pura e simples das coisas concretas (...).” (Bergson; 1971:174) Nesse sentido, os conceitos 

distinguem-se das coisas bem como da percepção que delas temos; emblematizam, contudo, a ação 

da inteligência sobre a matéria e a compreensão por ela tecida a partir da lógica causal. Por essa 

razão Bergson pondera que os conceitos já não são as imagens-coisas e sim, símbolos, os quais se 

erigem às custas do sacrifício das diferenças.  

Por conseguinte, na esteira da crítica ao gênero conceitual, que nos remete, 

invariavelmente, aos aspectos comuns dos fenômenos em detrimento de suas singularidades, 

localizamos também a referência bergsoniana à problemática das idéias gerais, as quais possuem 

com o conhecimento uma relação quase de inerência. De acordo com o filósofo, o esforço da 
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generalização assume o papel da própria consecução da inteligibilidade do real e aparece como o 

próprio fundamento do conhecimento. A despeito disso, a prática da generalização que consiste na 

busca das semelhanças estende-se, de acordo com Bergson, a todos os seres vivos; o homem não é 

exceção. Escreve o comentador: “Todas as faculdades psicológicas são em primeiro lugar faculdades 

do ser vivo, que servem portanto a um desígnio natural: a manutenção deste ser em estado de 

interação satisfatória com seu meio. O plano biológico, e não o lógico, é que fornece a razão da 

presença em nós da faculdade de generalizar, que portanto tem primeiramente uma função não 

teórica, encontrada tanto nos homens como nos animais.” (Leopoldo e Silva; 1994:85) No tocante 

aos homens, a inteligência e a intenção acrescentam-se a essa adaptação natural ao meio, delineando, 

conseqüentemente, uma faculdade psicológica que permite a ele apreender o real de acordo com as 

categorias da inteligência. Enfoque que nos faculta inferir que são as exigências pragmáticas da vida 

cotidiana e os imperativos da sobrevivência que, ao moldarem a ação humana, solicitam o 

estabelecimento das idéias gerais. Resultantes da reflexão e intencionalmente criadas, as categorias 

generalizantes provêm da seleção quase automatizada de semelhanças pertinentes ao âmbito no qual 

se deve agir. A tendência à generalização independe, pois, da capacidade de representação. Imanente 

às faculdades subjetivas de apreensão, essa propensão não se insere numa instância lógico-objetiva. 

Classificamos numa mesma idéia, ou sob condições de similaridade, coisas e situações em relação às 

quais nosso corpo se relaciona com os mesmos movimentos e com atitudes também análogas. Desse 

modo, o corpo, primordialmente orientado por seus interesses pragmáticos, recorta no universo 

material ou moral aquilo que pode influenciá-lo. Delineiam-se, nesse estratagema, as similaridades, 

as quais não estão no real, mas nas expectativas de ações identitárias que a imagem-centro 

desenvolve e que podem ser aplicadas a diferentes situações. Enfim, é o corpo que introduz a 

semelhança no real: “A semelhança entre coisas ou estados que declaramos perceber é, antes de mais 

nada, a propriedade, comum a estes estados ou a estas coisas, de obter de nosso corpo a mesma 

reação, de fazê-lo esboçar a mesma atitude ou começar os mesmos movimentos.” (Bergson; 

1974:135) 

Ao empenhar-se em atender às demandas do meio ambiente, servindo-se do artificio da 

generalização, o homem conscientiza-se de que a prática da generalização pode transcender os 

imperativos imediatos da sobrevivência e ultrapassar imensamente os imperativos da vocação 

pragmática da consciência: “A generalização é primeiramente utilitária. A partir daí, da tomada de 

consciência do poder de generalizar, esta atividade se estende para muito além das coordenadas da 
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intenção pragmática sujeito-mundo: ela se torna mecanismo de interação do sujeito com o objeto, 

torna-se instrumento de conhecimento.” (Leopoldo e Silva; 1994: 87) Sob esse prisma, alargando o 

papel da generalização e transpondo-o para o âmbito do conhecimento, amplia-se uma estratégia 

biologicamente pertinente às espécies em geral, a qual resulta na minimização do papel das 

diferenças em prol das semelhanças. Encontramos, assim, na adequação entre biologia e meio, nas 

condições elementares da ação sobre o mundo, a base na qual se ancora o pensamento especulativo, 

na consecução de idéias gerais. Se a produção dessas idéias gerais é inicialmente destinada à 

satisfação de necessidades utilitárias e articuladas com as demandas sociais, posteriormente essa 

propensão volta-se para a esfera das questões puramente especulativas. É numa instância anterior à 

do produção do saber teórico que a capacidade de generalização se configura, aquela na qual o 

homem desenvolve aptidões em consonância com exigências do meio, delineando assim sua 

capacidade de adaptar-se pragmaticamente.  No entanto, se é inicialmente movida pela 

espontaneidade, a tônica da generalização não deixa de ser artificial ao ter sua função transposta ao 

âmbito especulativo.132 Bergson ressalta, assim, a artificialidade das idéias gerais, cujos constructos 

organizam arbitrariamente o real, uma vez que este não fornece elementos para a generalização. 

Entretanto, as teorias do conhecimento, ao promoverem as idéias gerais à condição de reflexão do 

real, obscureceram a vinculação da inteligência com a matéria e sua funcionalidade. Com a 

transferência da generalização pragmática para a generalização especulativa, inverte-se o real 

processo gerador das idéias, as quais têm efetivamente origem nas imperiosidades empíricas, mas 

passam a figurar como se fossem a própria gênese da empiricidade e de seu desenvolvimento. Dito 

de outro modo, as singularidades do real parecem só ter direito de cidadania se forem pensadas a 

partir de uma referência geral que as classifique e lhes forneça identidade. Conseqüentemente, “(...) 

toda teoria do conhecimento que não considera a vinculação entre o vital e o teórico, no plano da 

inteligência, está fadada a tomar por origem algo que na verdade é produto.” (Leopoldo e Silva; 

1994:88)  

Nesse registro, Bergson enfatiza que, ao extraírem aspectos universais de objetos 

distintos, os conceitos, assim como as idéias gerais, mostram-se incapazes de coincidir com o que 

                                                 
132 - Malgrado essa artificialidade, Bergson não deixa de sublinhar que em certos níveis a generalização é 
legítima: “ (...) entre as semelhanças, algumas, sem dúvida, correspondem à essência das coisas.” (Bergson; 
1974: 137) Quer dizer que a natureza, no plano vital, permite a classificação por semelhança, a qual não 
perpetra aí nenhuma violação, ou seja, não deturpa o real. É, aliás, a partir dessa caução natural que o hábito de 
generalizar se inicia. A esse respeito, ver a Introdução de O Pensamento e o Movente. 
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quer que seja, visto que se orientam pela denegação ou indiferença à singularidade e, posto que se 

instauram na exterioridade, conseguem explicitar, no máximo, a sombra do real. Assim, para o 

filósofo, essência remete invariavelmente a uma singularidade que se revela na interioridade do real, 

em sua qualidade temporal e movente. Na medida em que representam uma propriedade que é 

pertinente a inúmeras coisas, esses instrumentos propícios à ciência alargam tais propriedades 

ultrapassando em muito a singularidade mesma do objeto que visam a conhecer. Bergson pressupõe: 

“Os diversos conceitos que formamos das propriedades de uma coisa desenham, pois, em torno 

delas, outros tantos conceitos muito maiores, dos quais nenhum se aplica exatamente a ela.” 

(Bergson; 1974:25) Conhecer pela mediação dos símbolos e pontos de vista implica permanecer 

aquém do objeto, visto que nos instrumentaliza exclusivamente para detectar os aspectos gerais, 

exteriores, regulares e invariáveis do que se expõe ao nosso intelecto. O trabalho esquematizante do 

pensamento revela-se, assim, incapaz de atingir o conhecimento interno do real. Permanece, 

portanto, aquém de sua essência, uma vez que o apreende por sua exterioridade: “Pensar consiste, 

ordinariamente, em ir dos conceitos às coisas. Conhecer uma realidade‚ é no sentido usual da palavra 

‘conhecer’, somar conceitos já fabricados, dosá-los e combiná-los até que obtenhamos um 

equivalente pratico do real.” (Bergson; 1974:30)  

As considerações até aqui tecidas nos facultam inferir que conceitos e idéias gerais 

comungam uma origem social que os destina à instrumentalidade, formam-se a partir de um recorte 

do real visando a satisfazer necessidades específicas. No que concerne ao conhecimento científico e 

ao conhecimento comum do real, vale ratificar, nada há de censurável em se eleger os conceitos 

como instrumentos privilegiados. Consoante as proposições do filósofo sobre a operacionalidade da 

inteligência, conceituar as coisas para agir sobre elas denota que o intento de conhecimento 

perseguido pela inteligência é comumente calcado em interesses concernentes à ação. A inteligência 

fabrica os conceitos, tal como este verbo se ajusta a utensílios. O conceito, tem, portanto, o caráter 

da utilidade. O real, todavia, é essencialmente criação de imprevisibilidades qualitativas e originais. 

A lógica que preside o ato de fabricar não é a mesma inscrita no ato da criação. A primeira está 

intrinsecamente vinculada à condição da prática utilitária, o que não ocorre com a segunda. O ato 

inteligível de adequar conceitos aos objetos - procedimento típico da ciência analítica - é direcionado 

para o tipo de ação que o objeto nos sugere, a partir dos símbolos e dos pontos de vista com que os 

apreendemos. Por conseguinte, é intrínseco à prática do conhecimento analítico o hábito de 

decompor o todo em partes estáticas e fixas para apreendê-lo inteligentemente.  
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Destarte, da obsessão pela imobilidade e da resistência à abertura para formas outras de 

pensamento, sustenta Bergson, nasce a impotência da inteligência e das formas de conhecimento por 

ela fundadas, como a ciência, para a compreensão da subjetividade profunda do Eu e, 

coextensivamente, para a apreensão da realidade movente da vida. Como poderíamos mapear-nos 

por um método que consiste em fornecer pontos de vista externos e imóveis sobre o real, para 

apreender a essência mesma de sua interioridade movente, em sua temporalidade e infinita criação? 

De que modo, orientando-nos pela lógica conceitual, mergulharíamos na verdadeira experiência do 

real? Às asserções de Bergson subjaz freqüentemente a envergadura desta impossibilidade. Assim, o 

propósito de coincidir com a realidade movente do ser ou com a subjetividade mais recôndita de nós 

mesmos, não é compatível com a operacionalidade da inteligência ou com o método analítico. O 

conhecimento do ser enquanto criação, tempo, movimento não se encontra na alçada da ciência. A 

compreensão da vida é minimizada quando nos instalamos no registro dos conceitos, os quais 

subvertem a lógica criadora, uma vez que são instrumentos do intelecto. Nesse sentido, vem ao 

encontro dessas considerações a asserção de Bergson em O Pensamento e o Movente: “A 

inteligência combina e separa; ela ordena; desordena, coordena; ela não cria.” (Bergson; 1959:1369) 

Algo que por sua natureza contradita a lógica da criação jamais poderia coincidir com  uma realidade 

substancialmente criadora ou compreendê-la. Realidades essas cujo conhecimento só pode ser 

alcançado por um pensamento distinto daquele que se pauta pelo caráter formal da inteligência e 

pela lógica analítico-conceitual. Em suma, a duração será o objeto privilegiado da filosofia. Os 

procedimentos analíticos, cujo território prioritário reside na imobilidade, só logram apreender o real 

reificando-o, ao passo que a filosofia deve inserir-se no âmago mesmo da duração e de sua qualidade 

movente. 

Isto posto, torna-se evidente que filosofia e ciência perfazem formas díspares de 

conhecimento, uma vez que possuem propósitos e objetos distintos. Ao enunciar-se sobre a cesura 

que visualiza entre elas, Bergson salienta que “(..) é incontestável que o conhecimento aponta para 

uma direção bem definida quando dispõe seu objeto em vista da medida, e que marcha em sentido 

diferente, inverso mesmo, quando se libera de todo pressuposto de relação e de comparação para 

simpatizar com a realidade. Mostramos que o primeiro método conviria ao estudo da matéria e o 

segundo ao do espírito (..) No primeiro caso, tratamos com o tempo espacializado e com o espaço, 

no segundo, com a duração real. Parece-nos cada vez mais útil para a clareza das idéias chamar 

científico o primeiro tipo de conhecimento e metafísico o segundo.” (Bergson; 1974:18) 
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Inequivocamente, o segmento da vida que se presentifica na matéria é pertinente à ciência, mas não à 

filosofia. Assim, Bergson reitera a especificidade da filosofia ou da metafísica. Não é de sua 

pertinência o conhecimento da matéria, mas o conhecimento do espírito, o que pressupõe uma 

aproximação da vida. Ora, além de objetos distintos filosofia e ciência também se diferenciam 

quanto ao método. Para a ciência, que se atém a conhecer pelo exterior, guiando-se pela inteligência 

e produzindo um conhecimento relativo, o método será, como acima tematizado, essencialmente 

analítico. Já o conhecimento filosófico converge para um tipo de pensamento que, extrapolando as 

limitações impostas pelos pontos de vista externos, intenta simpatizar com o movimento interno do 

objeto.  

Não obstante, a história da filosofia, guiando-se pela lógica cinematográfica da 

inteligência, adotou o método e os recursos simbólicos da ciência, erigindo um sucedâneo de 

sistemas no decurso de sua história. Essa inadequada apropriação do procedimento pertinente a 

outras formas de conhecer resultou no sacrifício da realidade que a filosofia se propôs a investigar 

desde seus primórdios. Diante disso, um caminho necessário para apreender o ser, que viabilizasse a 

superação do método cinematográfico, instaurando um pensamento outro, não se delineou no 

pensamento filosófico. Inversamente, a investigação filosófica se inicia justamente com o recuo 

perante esta necessidade, na medida em que ratifica o método de pensamento que se coaduna à ação 

e vai buscar nela o seu ritmo. Como assinala o autor, a razão vulgar se guia abertamente por este 

método e a filosofia, ao se apresentar como um registro outro que não o do conhecimento 

proveniente da experiência sensível, apenas sofisticou seus mecanismos elegendo a razão intelectual 

como recurso precípuo, sem jamais equacioná-la.  

Com efeito, na tradição tecida em vinte e cinco séculos, o pensamento filosófico jamais 

ousou interrogar a gênese dessa inteligência que elegeu como instrumento precípuo, não questionou 

de modo visceral os recursos ou os modos de expressão da inteligência para atingir a objetividade, 

denuncia Bergson. Inversamente, declarou a inteligência como função matemática do espírito e, a 

partir daí, postulou a unidade da natureza. Passou a representá-la no registro da geometria e do 

pensamento abstrato, de modo que se coadunasse à estrutura do pensamento racional. Nesse sentido, 

o real foi configurado como plenamente inteligível, uma vez que ele próprio se desvela geométrico, 

e não há universo assim configurado que a inteligência não possa investigar, dominar, esquadrinhar. 

Dito de outro modo, essa pretensa coincidência entre a natureza da inteligência e a natureza do real 

vem chancelar a grandiosidade do intelecto, o qual passa a ser tão vasto como a própria realidade, de 
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modo que, para a aventura do conhecimento, não haverá obstáculo que não possa ser por ele 

transposto.  

Em sua unidade, o real se oferece à inteligência humana, à qual cumpre apreendê-lo em 

sua totalidade. Efetivamente, foi esse o pressuposto no qual se assentou a edificação dos inúmeros 

sistemas filosóficos, por mais antagônicos que se apresentassem. Os sistemas metafísicos, ao 

estabelecerem a equivalência entre a faculdade de conhecimento e a totalidade da experiência, 

divergiram no que tange à natureza do objeto a ser conhecido. Enquanto para uns o real que a razão 

intelectual nos descortina é a própria realidade, para outros, é o véu pelo qual se torna inteligível. 

Todos eles, no entanto, descartaram a hipótese de que a realidade aí desvendada não coincidisse com 

toda a realidade possível. Nos sistemas filosóficos, o real é, enfim, consubstanciado à sua 

representação simbólica, de modo que da duração se subtraem momentos cristalizados, os quais se 

evadem do tempo e deixam de durar. É esse impulso cinematográfico do pensamento que conduzirá 

a história da filosofia. A experiência real, movente e plena será transposta para uma experiência 

outra, traduzindo-se nos sistemas erigidos por idéias gerais e abstratas, nas quais o tempo é inscrito 

como um sucedâneo de imobilidades. Nesse sentido, desde seus primórdios o pensamento filosófico 

pauta-se pela assunção da cumplicidade entre pensamento e linguagem, edificando sistemas que 

denegam e adulteram a natureza do movimento, de modo que o real por ela perseguido consumar-se-

á na condição de simulacro do ser. Há aí uma continuidade, nem sempre muito óbvia, ou apenas uma 

diferença de gradação na trilha instaurada pela percepção e seguida pela ciência, quando esta ousa 

pensar o real além da relação naturalmente instrumental que o intelecto estabelece com ele, sem que 

para isso suplante as formas de pensamento decorrentes da ação puramente pragmática e a 

linguagem a ela vinculada. Permanecendo no mesmo registro, aquilo que a filosofia, enfim, vai 

negligenciar, é o tempo enquanto duração e criação incessante de novidades. Em suma, é de seu 

próprio objeto que ela se distancia visceralmente.  

Segundo a crítica bergsoniana, a tradição filosófica equaliza tempo e espaço, tratando-os 

como realidades do mesmo gênero, uma vez que é sob as categorias do espaço que o tempo é 

pensado. Nesta inversão operada pela filosofia, o tempo será tematizado negativamente, porquanto 

os sistemas filosóficos coadunam-se com os imperativos da linguagem conceitual, do simbolismo 

científico e com as exigências do entendimento. Conseqüentemente, o constructo artificial será 

tomado como o ser e a eternidade que a ela é atribuída transmuda-se na própria essência do absoluto. 

Nesse registro, à duração e ao devir não apenas se retira o estatuto do ser, mas o lugar a eles 
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destinado será o de elemento degradante e deletério da eternidade imóvel. Já com os gregos, 

presidida pelas categorias da inteligência, a filosofia se atém ao conhecimento das idéias, uma vez 

que se instala no imutável e acredita que nela está a essência do real, que no imóvel há mais do que 

na mobilidade: “As Formas, isoladas e armazenadas pelo espírito em conceitos, passam a ser apenas 

visões havidas da realidade cambiante.” (Bergson; 1971:308) Registro que só poderia viabilizar-se 

numa construção arbitrária do intelecto que se afastaria do universo da doxa, escapando à realidade 

sensível, a qual, de acordo com a ilusão originária da filosofia, constitui a esfera da mudança por 

excelência.133 Sob essa perspectiva, a investigação filosófica visa ao real, mas o supõe na 

atemporalidade destituída do movimento e das mudanças. Daí a duração ser perspectivada como 

uma privação de eternidade ao mesmo tempo que a novidade e a imprevisibilidade se apresentam 

como antinômicas ao ser tal como concebido filosoficamente: “Os gregos tinham confiança na 

natureza, confiança no espírito abandonado às suas tendências naturais, e sobretudo confiança na 

linguagem, na medida em que ela exterioriza de maneira natural o pensamento. Em vez de condenar 

a atitude tomada, perante o curso das coisas, pelo pensamento e pela linguagem, acharam melhor 

condenar o curso das coisas.” (Bergson; 1971:306)  Portanto,  o erro da filosofia antiga se traduz na 

crença de que o ser reside mais no imóvel do que no movente, de modo que a passagem do estável 

ao instável opera a mudança para um real dotado de menor gradação de ser. Sob esse prisma, o devir 

que não se coaduna à estrutura do intelecto e, por consegüinte, revela-se avesso aos cânones da 

linguagem, é destinado a condição de antípoda do ser. 134 A mudança é assim concebida como 

ilusão, como pertinente à realidade sensível, a qual deve ser suplantada pelas idéias e pela verdade, 

cuja realidade é atestada pela sua imutabilidade. 

                                                 
133 “ A ‘fuga’ do sensível, a negação platônica da sensação como conhecimento provém da verificação do 
caráter contraditório da mudança. Isto significa que percebemos a mudança e que, no nível da doxa , 
intelectualizamos a mudança. Tratar-se-ia portanto de deixar o universo da percepção, que é o universo da 
mudança. Ora, diz-nos Bergson, o equívoco fundamental aí é que o que percebemos e entendemos a princípio 
não é a mudança. Pensemos na estabilidade relativa do devir que permite, através dos padrões de percepção, 
opinar sobre a mudança. É a esta estabilidade relativa, a essa série de estados que se sucedem que chamamos 
mudança. Mudança é pois, um nome pelo qual designamos a série de estados, cada um dos quais relativamente 
estável.” (Leopoldo e Silva; 1994: 61)  
134 Nesse sentido, para Bergson, não somos apenas naturalmente matemáticos, mas nascemos platônicos: 
“Platão foi o primeiro a erigir em teoria que conhecer o real consiste em encontrar-lhe a Idéia, isto é, em fazê-
lo entrar num molde preexistente que já se acharia à nossa disposição, - como se possuíssemos implicitamente 
a ciência universal. Mas essa crença é natural à inteligência humana, (...) e seria lícito dizer-se que, em certo 
sentido, todos nascemos platônicos.”( Bergson; 1971:80)  
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Mesmo hoje, sustenta o autor, ainda filosofamos como os gregos. Malgrado o empenho 

da filosofia moderna em reagir contra este registro, sua produção consiste num universo fecundo 

para que perscrutemos a preservação de uma reflexão derivada de necessidades práticas do intelecto 

e, conseqüentemente, presidida pelo método cinematográfico, o que resultará numa produção 

correlata à dos gregos.135 Com efeito, Bergson não se priva de mencionar as veleidades pertinentes 

ao pensamento moderno que prenunciam uma cesura com a tradição.136 Não obstante, à medida que 

                                                 
135 Na filosofia antiga, a explicação da generalidade das leis se efetivará no registro dos gêneros, ao passo que 
entre os modernos prevalecerão as explicações dos gêneros pelas leis: (...) os antigos reduziam a ordem física à 
ordem vital, isto é, as leis aos gêneros, ao passo que os modernos pretendem resolver os gêneros em leis.” 
(Bergson; 1971:319) Nesse sentido, a interrogação que os gregos dirigem à natureza e aos objetos visa a 
perscrutar a razão de sua ordenação em gêneros. Indubitavelmente, o interesse aí presente corresponde aos 
domínios da vida, em que os indivíduos destacados da matéria se delineiam como manifestação natural do 
mundo organizado. A individualização, no caso da matéria inerte, é obra da percepção humana, a qual, no 
registro bergsoniano, figura como instrumento de ação e não de cognição, ou seja, do interesse voltado para a 
ação que escolhe as virtuais alternativas de procedimento que se oferecem para o nosso corpo.  Negligenciando 
as diferenças, a filosofia antiga transforma a realidade num sistema de gêneros, ao incluir a todos eles numa 
mesma existência, o que finda por operar a tradução do físico em vital. Entre os modernos, os gêneros 
subsumir-se-ão nas leis, e a uma ciência ancorada em métodos universais será atribuído o conhecimento da 
totalidade. Em outros termos, a ciência moderna vai erigir o modelo matemático como ideal e referência para o 
conhecimento das mais diferentes ordens e objetos. Essa ciência única e integral, cujo constructo resulta no 
conhecimento das leis que regem o real, revela-se relativa às categorias da inteligência humana. Com efeito, 
Bergson argumenta que a lei é sempre decorrente de relações arbitrariamente estabelecidas. As relações de 
comparação estabelecidas pelo conhecimento só adquirem sentido ou concretude frente a uma inteligência que 
articule simultaneamente termos diversos, processo no qual se inscrevem as peculiaridades do intelecto. O 
texto vem nos elucidar: “(...) a comparação, se não é obra de ninguém em particular, se efetua pelo menos 
impessoalmente, e (...) uma experiência feita de leis, isto é, de termos que aludem a outros termos, é uma 
experiência feita de comparações, que teve já que atravessar, quando a recolhemos, uma atmosfera de 
intelectualidade.” (Bergson, 1971:232) Numa metodologia diversa da antiga, que classifica os seres a partir da 
essência qualitativa, de modo que o vital se equalize com o físico. os modernos estabelecem entre eles relações 
qualitativas, reduzindo o vital ao físico. Nesse sentido, Bergson considera que ao relativismo dos modernos e 
ao dogmatismo dos antigos subjaz a indiscernibilidade entre duas ordens radicalmente distintas, quais sejam, a 
generalidade das leis e a generalidade dos gêneros. Estejamos insertos nas categorias das leis ou dos gêneros, 
prevalece a superioridade de uma realidade ideal, na qual se insere o real pulverizado de todo movimento, em 
oposição a uma realidade outra, dita sensível e ilusória, âmbito privilegiado da experiência e do movimento. Se 
fosse plausível a experiência direta dos gêneros, cuja natureza é distinta das leis, seria igualmente viável o 
conhecimento da coisa em si que o relativismo descarta, ou seja, desnudar-se-ia tanto a assunção como a 
possibilidade do conhecimento dos termos cuja existência independe de uma inteligência que relaciona termos 
uns em relação aos outros. Suposição que se aplica à filosofia antiga e à  moderna. 
136 A ciência antiga se propõe a conhecer o real pautando-se por movimentos privilegiados; as formas de Platão 
exemplificam esses instantes sobressalentes, porquanto no registro aí prevalente o relevante é o paroxismo, o 
ponto culminante, a finalidade. Na modernidade - cuja tônica se delineia com a física de Galileu - o 
conhecimento científico arvora-se como apto a conhecê-lo num momento qualquer, uma vez que logra a 
decomposição infinita do tempo: “(...) estudar o corpo que toma é considerá-lo a não importa qual momento do 
seu curso. A verdadeira ciência será aquela que determinará para um instante qualquer do tempo, a posição do 
corpo no espaço.” (Bergson; 1959:775) Enfim, no registro grego o real ultrapassa o sensível, habita o mundo 
das idéias imutáveis e eternas. Para os modernos os fenômenos sensíveis são efetivamente o real. Assim, a 
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este novo pensamento filosófico é presidido pela lógica do intelecto e pela sua vocação pragmática, 

o que vai prevalecer é a continuidade. No limiar da modernidade, a filosofia, consignando-se como 

subsidiária da ciência. herda seus vícios. Delega ao conjunto das ciências a investigação da realidade 

factual, da materialidade, como se pudesse debruçar-se sobre o saber e sobre as leis erigidas pelos 

cientistas e, a partir delas, tecer sua críticas às faculdades do conhecer. Com essa postura, a filosofia 

negligenciou e ignorou  quanto esta ciência e estas leis já enunciadas determinariam o seu próprio 

constructo: “Mas como não se verá que esta pretensa divisão do trabalho resulta afinal em tudo 

misturar e confundir? A metafísica ou a crítica, que o filósofo se reserva fazer, iria recebê-las já 

feitas das mãos da ciência positiva, estaria já contida nas descrições e nas análises que teria deixado 

ao cuidado do sábio. Por não ter querido intervir, desde o início, nas questões de fato, ficaria 

reduzido, nas questões de princípio, a formular pura e simplesmente em termos mais precisos a 

metafísica e a crítica inconscientes, e portanto inconsistentes, implícitas na própria atitude da ciência 

em relação à realidade.” (Bergson; 1971:203)  Assim, à investigação científica é subjacente a 

predisposição formal da inteligência para abarcar a realidade, de sorte que os resultados desse 

trabalho, tomados como objeto de reflexão para o filósofo, já denotam uma profunda adulteração da 

experiência enquanto materialidade permeada pelo tempo. Ao transpor a natureza temporal para a 

linguagem do espaço, o pensamento filosófico revela-se incapaz de ultrapassar a abordagem exterior 

e simbólica seja da realidade psíquica, seja dos fatos da vida. Deriva daí sua incapacidade de erigir 

uma crítica visceral à inteligência, cujas categorias são igualmente aplicadas para o âmbito do inerte 

e do vital, o qual só pode ser conhecido, sob os parâmetros científicos, com absoluta displicência em 

relação ao que nela é essencial. Sob esse prisma, a  metafísica em sua história construiu, assim como 

a ciência, um imenso sistema de símbolos. Não compreendeu que o conhecimento efetivo da 

realidade só se realizaria com a ruptura com a lógica dos sistemas. Deu, então,  prosseguimento ao 

trabalho de “fixação, de divisão, de reconstrução.” (Bergson; 1974:41) Distinguiu-se apenas do 

simbolismo científico porque privilegiou os conceitos de coisas em detrimento dos conceitos de 

relações. Nas palavras de Bergson: “(...) se nos detivéssemos na letra do que dizem metafísicos e 

cientistas, assim como na materialidade do que fazem, poderíamos crer que os primeiros cavaram, 

                                                                                                                                                     
despeito das diferenças, modernos e antigos vislumbram a filosofia como o conhecimento que vem substituir a 
percepção débil e limitada por meio de conceitos que a ultrapassam em alcance e exatidão. Há, assim, segundo 
Bergson, ‘fios invisíveis’ que vincularão a filosofia mecanicista à filosofia das idéias, de modo que também a 
modernidade será contemplada com uma filosofia regida pelo método cinematográfico.  
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sob a realidade, um túnel profundo, que os outros construíram por cima dela um poder elegante, mas 

que o rio movente das coisas passa entre estas duas obras de arte sem as tocar.” (1974:41) 137  

Perante essas circunstâncias, resta à filosofia produzir uma reflexão sobre o 

conhecimento, ou uma metafísica que prestigia a estrutura do conhecimento científico, julgando-o 

imanente ao real. Confusão cujo corolário é, por um lado, o sacrifício da crítica, e, por outro, a 

impossibilidade de entrever um conhecimento diverso daquele gerado pelo intelecto, do qual 

procede a ciência positiva. Certamente, o geometrismo imanente à estrutura formal da inteligência 

potencializa-se e sofistica-se no processo de conhecimento da matéria, devido à afinidade entre a 

estrutura de ambas, o que viabiliza o largo alcance da ciência no que concerne ao estudo do mundo 

inorganizado. Mas o estudo da vida e dos fatos psicológicos não avança nem se aprofunda sob o 

olhar da ciência. Ao deter-se sobre o mundo organizado, a ciência logra a adulteração de sua 

natureza, uma vez que se serve das mesmas estratégias e métodos convenientes para o conhecimento 

do mundo inerte. Recursos fecundos para tais realidades, mas que no caso da vida convergem 

unicamente para a perda de seu objeto. Depreendemos, assim, que desde sua origem, malgrado 

desejasse diferenciar-se da percepção comum do mundo, afastando-se da percepção sensível, a 

filosofia reproduziu o mesmo olhar imanente à prática cotidiana e à ciência. Pautou-se pela lógica 

dos sistemas permanecendo à deriva do real não sujeito aos moldes intelectualmente construídos. Em 

consonância com Bergson, um sistema filosófico presentifica-se na metáfora do edifício, no qual os 

problemas se ajustam perfeitamente como numa obra de engenharia. Comentando a consecução 

desses sistemas, o autor assinala a exatidão e por vezes as certezas a eles subjacentes. Prevalece aí a 

competência: “Um sistema filosófico parece, primeiramente, erguer-se como um edifício completo, 

de uma sábia arquitetura, onde tudo está disposto para que possamos alojar comodamente todos os 

problemas (..).” (Bergson; 1974:61) Aspecto que apazigua os espíritos sedentos de segurança, de 

verdades que acalmem suas angústias, mas que o faz ao preço da perda daquele que deve ser o 

interesse precípuo da filosofia, qual seja, o espírito criador. Uma filosofia compromissada com a 

                                                 
137 Indubitavelmente, a crítica kantiana vai abalar essa ciência e essa metafísica que se constroem a partir do 
sistema de símbolos, estabelecendo o caráter relativo da primeira e a condição de especulação vazia da 
segunda. Bergson não contesta a atualidade que ressoa dos textos kantianos. Assevera que essa crítica vale 
certamente contra uma ciência que se concebe como um sistema único de relações, uma imensa matemática 
que abarca a totalidade do real, e contra uma metafísica que almeja a produção de um sistema único de todas as 
coisas, que se traduz num platonismo modificado numa matemática universal. Mas esfacela-se quando supõe a 
inacessibilidade do ser e circunscreve o conhecimento possível aos limites da razão humana, a qual logra 
unicamente a estruturar toda a experiência a partir de padrões a ela intrínsecos. 
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lógica dos sistemas, assevera Bergson, será aquela que só tece interpretações a partir do já pensado, 

caucionando-se invariavelmente a partir de antigas proposições, as quais são rearticuladas e 

recompostas. Essencialmente analítica, essa filosofia não ousa enveredar por métodos outros, não se 

aventura em formas inéditas para apreender e expressar o que não se deixa adestrar em sistemas e, 

por essa razão, os ultrapassa a todos  

Há que se notar, contudo, que a acusação de improcedência a um conhecimento filosófico 

calcado na metáfora do edifício, na lógica dos sistemas, não insinua um engajamento bergsoniano 

em prol de uma filosofia sem rigor. Ao contrário, a precisão na filosofia constituir-se-á como uma 

das inquietações primordiais do filósofo. Em sua Introdução à Metafísica, Bergson advoga: “O que 

mais tem faltado à filosofia é a precisão. Os sistemas filosóficos não se ajustam à realidade em que 

vivemos, são demasiadamente vastos. Examinem-se alguns dentre eles, convenientemente 

escolhidos: ver-se-á que se aplicariam facilmente a um mundo em que não houvesse plantas ou 

animais; ou mesmo homens; onde não dormiriam, nem sonhariam, nem divagariam, onde a energia 

poderia inverter a escalada da degradação, onde tudo aconteceria de maneira inversa.” (Bergson; 

1974:107) Assim, o sistema consiste num conjunto de concepções altamente abstratas, nas quais 

caberiam simultaneamente o possível, o impossível e o real. Os sistemas científicos devem 

comportar a explicação que se adapta ao fato sem deixar lacunas, de modo que alcance a exatidão 

objetiva, a evidência em sua radicalidade. Transpostos para a filosofia, os intuitos de mensurar a 

duração fracassam, porquanto fixam o movimento numa linha em que os intervalos estão já 

delineados, aprisionando seu fluir numa representação estática e acabada. Figuração que contradita a 

própria natureza temporal, a qual, parafrasendo o autor, se faz permanentemente, e no interior da 

qual tudo se faz. Nesse registro, ao nos atermos aos sistemas erigidos pela tradição, aos quais subjaz 

a lógica científica, corremos o risco de nos engessarmos em conclusões já estabelecidas, deixando 

escapar a espontaneidade que deve fecundar o pensamento filosófico.  

Juntamente com os sistemas, a lógica conceitual é igualmente imprópria para a filosofia. 

Contestando as categorias analíticas que desmembram o todo em fragmentos, supondo que pela sua 

justaposição se alcançará a representação intelectual do todo, Bergson interroga: “As posições do 

móvel, tornamos a dizer, não são partes do movimento: são pontos do espaço que supostamente, 

subexiste ao movimento. Este espaço imóvel e vazio, simplesmente concebido, jamais percebido, 

tem justamente o valor de um símbolo. Como manipulando símbolos fabricaríamos a realidade?” 

(Bergson; 1974:33) Os conceitos nos fornecem exatamente a tradução do movimento em segmentos 
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estanques. Atêm-se assim a simbolizá-lo. Certamente, os símbolos livram o pensamento das 

dificuldades aparentemente intransponíveis que a ele se apresentam quando se trata de conhecer a 

duração. Mas, ao assumir o registro dos conceitos, a filosofia viabiliza que a realidade movente e 

contínua seja substituída por um constructo artificial, tão manipulável quanto a natureza das coisas 

inertes. Supor que pela fabricação de conceitos, ancorados nas categorias exteriorizantes da 

inteligência, poderíamos adentrar o cerne do real ou que através desse método a consciência 

alcançaria o conhecimento de si mesma consiste numa grande ilusão. O conhecimento espacializado 

e sistemático das partes, tal como representado simbolicamente pelos conceitos, não nos pode  dar a 

experimentação única e singular do todo. É a uma perspectiva relativa que ele nos condena. 

Desenha-se, assim, uma abordagem na qual o sujeito de conhecimento mantém-se, inevitavelmente, 

na posição de exterioridade ante o  objeto, do qual, inclusive, retém unicamente os traços genéricos, 

jamais a singularidade.  

Desse modo, a linguagem conceitual e a análise possibilitam somente o vislumbre das 

partes, ou seja, limitam-se ao conhecimento relativo, jamais propiciam a coincidência com o que 

Bergson designa “estado de alma do objeto”, onde reside o absoluto. Quando se almeja o absoluto, 

todavia, objetiva-se apreender a sua interioridade. A coincidência com ela permite-nos vislumbrar a 

dimensão em que absoluto sinonimiza com perfeição: “Todas as fotografias de uma cidade, tomadas 

de todos os pontos de vista possíveis, poderão se completar indefinidamente umas nas outras, porém 

não equivaleriam nunca a este exemplar em relevo que é a cidade por onde caminhamos. Todas as 

traduções de um poema em todas as línguas possíveis poderão acumular nuances e nuances e, por 

uma espécie de mútuo retoque, corrigindo-se uma à outra, dar uma imagem cada vez mais fiel do 

poema que traduziu, mas jamais captarão o sentido interno do original. Uma representação tomada 

de um certo ponto de vista, uma tradução, feita com certos símbolos, permanecem sempre 

imperfeitas se comparadas com o objeto representado, ou que os símbolos tentam exprimir. Mas o 

absoluto é perfeito no sentido de que é perfeitamente o que é.” (Bergson; 1974:20) Sob esse enfoque, 

se os conceitos celebram a validade de um conhecimento analítico que, na tentativa de apreender o 

objeto não apenas escande sua natureza, mas relaciona-o ao que lhe é similar, não realizam jamais a 

explicitação do objeto por algo que seja ele mesmo. Ou seja, os conceitos não atuam seja como 

correlatos, seja como substitutivos para os recursos dos quais deve se valer a filosofia. Jamais 

poderíamos atingir a mobilidade do movimento se o cristalizássemos em fragmentos estáticos que 

buscassem vislumbrá-lo pelo intermédio de categorias essencialmente objetivantes: “(...) a própria 
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idéia de reconstituir a coisa por via de operações praticadas sobre elementos simbólicos unicamente, 

implica um tal absurdo que ela não viria ao espírito de ninguém, se nos déssemos conta de que não 

tratamos com fragmentos da coisa, mas de alguma forma com fragmentos do símbolo.” (Bergson; 

1974:27) Numa palavra, para a investigação filosófica que perscruta a singularidade essencialmente 

qualitativa, as categorias conceituais do conhecimento analítico, bem como as idéias gerais, 

redundam em deslavada improficuidade. Escreve Trotignon: “Em Bergson a dialética dos conceitos 

é o mais baixo grau de compreensão.” (Trotignon; 1968:8)  

Essa incompatibilidade da filosofia com o modus operandi da ciência deve-se ao fato de 

que os instrumentos científicos são incomensuráveis com a vida, ou seja, com o objeto mesmo do 

pensamento filosófico. Importa ratificar: esse objeto é definitivamente o tempo. A temporalidade 

abstrata e mensurável presentifica-se entre os interesses da ciência, mas o tempo interno da 

consciência, em sua continuidade incessante, ou a duração imanente ao ser em geral, perfaz o objeto 

da filosofa, a qual almeja substancialmente instaurar-se em sua transitividade, vislumbrando o 

passado a adentrar o presente, num engendrar incessante de imprevisíveis novidades. Logo, um 

pensamento que faz do devir e do dinamismo criador imanente ao real seu objeto de investigação, 

não pode ater-se a uma tradução simbólica ou a sistemas que se revelam desmesurados, “demasiado 

largos” para a vida. A insistência no uso desses instrumentos resulta no aprisionamento de algo cuja 

natureza é indômita a clausuras quaisquer. Para Bergson, é ao pensamento filosófico que pertence a 

tarefa de contemplar o real em sua interioridade, coincidindo com o tempo, com o absoluto no qual 

efetivamente estamos insertos: “No absoluto estamos, circulamos e vivemos.” (Bergson; 1971:206) 

Dado que o absoluto em sua perfectibilidade só pode ser captado na coincidência mesma com o 

objeto, além da visão esquematizada propiciada pelos signos ou pontos de vista, o meio para 

apreendê-lo em sua essencialidade jamais será analítico. Coincidir internamente com o objeto 

implica apreender o conjunto aberto de mutações sucessivas que constituem sua mobilidade interna. 

Explicita-se, pois, quão quimérica é a fantasia filosófica segundo a qual poderíamos ultrapassar a 

ciência servindo-nos de seus instrumentos. Quando o desejo é o de apreender aquilo que a ciência 

sacrifica, uma outra abordagem deve ser vislumbrada.  

Provém daí a ênfase de Bergson na necessidade de uma atitude outra que não os hábitos 

mentais próprios do entendimento, quando ousamos nos aventurar por nossa interioridade ou 

conhecer a vida. É à invenção de um outro pensar que Bergson alude. Nele encontraremos um 

método singular, cujo alcance e natureza divergem radicalmente dos mecanismos pertinentes ao 
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intelecto e à ciência. Nessa perspectiva, torna-se primordial a alusão ao esforço mental necessário 

para a superação da inteligência. Esse esforço que nos conduzirá para além do que comumente 

compreendemos como humano, advoga Bergson, é imprescindível para que sejamos conduzidos não 

à unidade simbólica ou conceitual, mas à unidade efetiva, à vida que só pode ser compreendida a 

partir de sua interioridade. Clareza que nos instalará num universo infinitamente mais amplo. Nele 

reside a origem mesma do intelecto, em relação à qual, aliás, esse mesmo intelecto, em virtude de 

sua natureza formal e espacializante, estabelece uma cesura abismal, cujo corolário mais 

contundente é o inexorável e profundo desconhecimento de si mesmo. 

  

3 - A conversão da atenção ao espírito e a intuição como método filosófico  

Certamente, o conhecimento científico, com seus conceitos e seu método analítico, 

moldado pelo olhar cinematográfico, leva-nos à concreção do sonho cartesiano, faz do homem 

senhor da natureza e senhor da própria humanidade, na medida em que nos possibilita 

previsibilidade e controle.138. Entretanto, como acima tematizado, o desejo de conhecer o ser não 

                                                 
138 Notadamente, a exacerbação e a circunscrição do homem a esta inteligência instrumental, cuja meta 
precípua consiste na adaptação e na preservação, se verificará no âmbito da modernidade, definindo mesmo o 
perfil do homem produzido por esta época. Adorno e Horkheimer, no livro Dialética do Esclarecimento, 
empenharam-se em elucidar de que modo a razão libertadora, iluminista e civilizacional se transmudaria em 
instrumento de reificação do homem . O desejo de domínio científico e racional sobre o mundo teria se 
dissociado do desejo de emancipação, propiciando o que estes autores denominaram o casamento feliz entre o 
entendimento humano e a natureza das coisas. O pensamento, assim reificado, orienta-se pelo primado da 
eficácia, da funcionalidade e da operacionalização; sua obsessão consiste no domínio seja sobre a natureza, 
seja sobre os próprios homens. No prevalecimento desta racionalidade técnica, totalmente espelhada na 
exterioridade, como diria Bergson, o que não segue a lógica da calculabilidade e da utilidade é fonte de 
desconfiança e sistematicamente ignorado. As conseqüências deste modus vivendi que desenhou o perfil da 
modernidade e que se estende até os nossos dias tem conseqüências funestas sobre a subjetividade 
contemporânea, bem como sobre as suas produções. Quanto às obras que não comungam a lógica utilitária 
como a literatura e toda a arte, serão relegadas a posições subalternas, porquanto tudo o que não se coaduna à 
lógica dos números assume o estatuto da ilusão, do prescindível e da inutilidade: “Para a mentalidade 
científica, o desinteresse do pensamento pela tarefa de preparar o factual, a transgressão da esfera da realidade 
é desvario e autodestruição (...).” (Adorno/Horkheimer; 1985:38) Para a mentalidade moderna, importa apenas 
o conhecimento científico cuja eficácia é inquestionável, porquanto visa a coincidir com o real, a conhecê-lo 
pelas vias da quantificação, pela dominação na esfera do conceito, pela supressão da qualidade e da 
singularidade, igualando o diferente e, claro, pela capacidade de intervenção concreta na materialidade. Quanto 
à subjetividade aí prevalente, será educada para o ajustamento, para a absoluta conformidade, que resulta no 
encanecimento radical do Eu profundo numa linguagem bergsoniana. É o Eu livre que se anula. Prevalece o Eu 
inteiramente capturado pelas demandas civilizacionais, pautado por reações automáticas, dirigidas pelos 
padrões de adaptação. Por essa razão Horkheimer vai asseverar que o homem totalmente socializado é um 
alienado. A razão, por sua vez, dissociada da afetividade e determinada a mensurar, controlar, restringe-se à 
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pode ser regido pelos mesmos critérios que desenham a nossa ação. Um conhecimento cuja 

prerrogativa consiste em produzir previsibilidade, viabilizando o domínio sobre o objeto, só pode 

conhecer o tempo adulterando sua natureza e cristalizando-o em segmentos imóveis, o que torna 

plausível a simbolização, com vistas a dar eficácia à ação. Mas o conhecimento do ser, 

inversamente, prima pela inutilidade, pela total ausência de funcionalidade. Conhecê-lo é convidar a 

inteligência a pensar na contramão de suas próprias categorias, de suas aspirações naturais. Nessa 

perspectiva, não será uma inteligência orquestrada pelo método cinematográfico que logrará o 

conhecimento do ser, do absoluto, os quais, vale ratificar, adquirem, no bergsonismo, a conotação 

inversa àquela com a qual a tradição os contemplou. Vislumbrar e compreender a vida, por 

conseguinte, implica romper com o método cinematográfico que impregna os hábitos do espírito 

humano e exige a total inversão de nossos hábitos intelectuais. Trata-se de lograr um esforço 

doloroso que violenta a inteligência e nos conduz ao abandono da mentalidade instrumental. Esforço 

que logra a viabilização do encontro com um pensamento distinto do cinematográfico, e capaz de 

nos fazer coincidir com a criação, com a vida e, sobretudo, com a dimensão que, em nós, antecede o 

homem socrático: “A obscuridade dissipa-se e a contradição desaparece quando nos colocamos ao 

longo da transição, para nela distinguir o estado, e nela fazendo, em pensamento, cortes transversais. 

É que há mais na transição que na série de estados, isto é, mais cortes possíveis, e mais no 

movimento que na série de posições, isto é, mais paragens possíveis.” (Bergson; 1971:305)  

Torna-se então imperioso encontrar o método para esse pensamento outro, não regido 

pela lógica espacial. Tarefa negligenciada pela tradição e que a filosofia bergsoniana pretende 

resgatar. Bergson não deixa de reconhecer, entretanto, que essa pretensão depara-se com um dilema. 

Em suas palavras: “Mas este método tem contra ele os mais inveterados hábitos do espírito. Sugere 

imediatamente a idéia de um círculo vicioso. Em vão se pretenderá dir-nos-ão, ir mais além da 

inteligência: como se poderia fazê-lo, senão com a própria inteligência? Tudo o que é luminoso na 

consciência é inteligência. Estamos no interior do nosso pensamento.” (Bergson; 1991:200) 

Malgrado a dificuldade em  aceitar um pensamento outro que não aquele que emana da consciência 

reflexa, a incursão até aqui realizada na filosofia bergsoniana insinuou inúmeras vezes que o 

pensamento extravasa a razão intelectual e que a inteligência não é senão uma invenção derivada dos 

                                                                                                                                                     
sua condição de órgão puro dos fins: “ Para o homem médio, a autopreservação tornou-se dependente da 
velocidade de seus reflexos. A própria razão identificou-se com essa faculdade reguladora.” (Horkheimer; 
1976:108).  
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imperativos mundanos. Assinalou, outrossim, a dimensão mais profunda e criadora da alma, o 

espírito, cuja temporalidade nos pode ser desvendada pela natureza indômita da memória. Ao 

circunscrever o pensamento à inteligência, enclausurando-nos num circulo vicioso, os limites do 

intelecto parecem-nos intransponíveis. Daí que a constituição de um outro pensar só pode ser 

vislumbrada com a ousadia de se recusar a permanecer no âmbito exclusivo da inteligência e com a 

abertura do espírito ou do Eu para uma experiência que não aquela de espacializar o movimento. Se 

o humano no processo evolutivo se delineia com a configuração da inteligência, impõe-se a 

necessidade de ousar ultrapassar o que comumente compreendemos como condição humana, para 

vislumbrar uma alternativa que nos conduza ao vislumbre da duração. 

Essa ousadia está em evocarmos a franja remanescente de um tempo em que a 

inteligência ainda não se desvinculara do todo, e que envolve, ainda que sutilmente, o intelecto. 

Como o autor sustenta em inúmeros momentos de sua produção, a cesura que se estabeleceu entre a 

inteligência e sua origem, ou seja, com a totalidade que se traduz essencialmente no processo 

criador, é visceral mas não irreversível. Sinal de que algum contato mesmo que exíguo ou longínquo 

entre o Eu superficial e o todo persiste. Bergson é contundente: “Mostramos que a inteligência se 

desligou duma realidade mais vasta, mas que nunca houve corte total entre uma e outra; em torno do 

pensamento conceptual subsiste uma franja indecisa que evoca esta origem.” (Bergson; 1971:200) 

Reflitamos sobre essa franja, cujo teor não é outro senão o fluxo da duração. Se, no limite, a 

inteligência é a antinomia do movimento e da duração, em suma, de sua própria substancialidade, ao 

desvelar-se como obra do mesmo movimento que denega, permite-nos entrever que compartilha com 

ele algo de sua natureza. Nessa senda, a despeito da vocação cristalizadora da inteligência e de sua 

incomensurabilidade com o tempo real, não é o tempo abstrato que sentimos ao viver mais 

plenamente, uma vez que “a vida transborda inteligência.” (Bergson; 1971:78) O sentimento que 

temos de nossa continuidade interna é coextensivo à vida. Em outros termos não podemos pensar a 

temporalidade e a transição perene que rege a duração, mas podemos senti-la ainda que 

confusamente. Experiência que denota uma espécie de sombra a envolver o intelecto, o qual está 

envolto, assevera Bergson, numa “franja indecisa que vai perder-se na noite.” (Bergson; 1971:78) 

Esse algo obscuro que instaura fissuras em nossa inteligência de artífices, de alguma maneira vai 

operar uma dilatação do pensamento que ultrapassa o recorte luminoso, de modo que se torne 

plausível a compreensão do movimento interior da vida, da transitividade permanente que perfaz a 

nossa subjetividade mais profunda: “Na verdade, essa franja existe, mesmo que seja indistinta e 
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vaga, deve ter para o filósofo maior importância ainda do que o núcleo luminoso que o rodeia. 

Porque é a sua presença que nos permite afirmar ser o núcleo um núcleo, e a pura inteligência uma 

diminuição, por condensação, dum poder mais vasto.” (Bergson; 1971:78) Nos momentos em que a 

inteligência ameniza a lógica espacial ou seu tino para o pensamento solidificado, esse suplemento 

criador que acompanha o intelecto, o qual provém das regiões mais recônditas do eu, aflora.  

Ao frisar esta obscura e subliminar comunhão entre a inteligência e a vida, Bergson está a 

acenar com um caminho pelo qual a inteligência pudesse suplantar a perplexidade ante a natureza do 

movimento e apreender uma realidade inconciliável com a sua natureza formal. Entrevemos, assim, 

que a cesura entre o pensamento e a vida poderia ser suplantada se de alguma forma a inteligência se 

deixasse invadir por esse algo de vida que nela subsiste, mas que é sistematicamente minimizado e 

negligenciado. Assim, ao propor-se a compreender um universo para o qual não fora moldado, o Eu 

superficial regido pela inteligência deve emancipar-se e ultrapassar sua própria ambiência. Bergson, 

outra vez: “Mas é necessário que ele salte, isto é, que saia de seu meio. Jamais a razão, raciocinando 

sobre os seus poderes conseguiria estendê-los, embora se verifique ser esta extensão inteiramente 

razoável, uma vez realizada.” (Bergson; 1971:201) Esta citação ratifica a impossibilidade de que a 

inteligência, circunscrita ao âmbito de sua instrumentalidade,  venha a inserir-se na duração, 

coincidindo com seu movimento. Para tanto, torna-se imperativa a subversão de sua vocação 

pragmática, de seu tino para a ação e para justapor e fixar o movimento, desnaturando-o: “Quer dizer 

que, por mais inteligentemente que possamos especular sobre o mecanismo da inteligência, nunca 

alcançaremos, com tal método, ultrapassá-la. Obteremos algo mais complicado, mas não algo 

superior, ou sequer diferente. É necessário precipitar as coisas e, graças a um ato de vontade, 

conduzir a inteligência para fora dela.” (Bergson; 1971:202) Eis o quesito imprescindível para que a 

inteligência, dilatando-se e transmudando sua natureza, possa reencontrar a real substância de sua 

subjetividade, comungando assim com o movimento temporal que a constitui, ao mesmo tempo que 

lhe permite apreender a vida, com a qual compartilha a sua natureza mais profunda: “A inteligência, 

sendo reabsorvida no seu próprio princípio, reviverá em sentido inverso a sua própria gênese.” 

(Bergson; 1971:200)  

É tarefa da filosofia promover a superação da condição humana, alargando a inteligência 

e instaurando um novo método de conhecimento. Horizonte que será plenamente  alcançado se, 

superando a inteligência, lograrmos o experienciar da intuição que, para Bergson, constitui, por 

excelência, o método filosófico. A intuição permite-nos vislumbrar os verdadeiros problemas, ela  
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nos imiscui no âmbito da duração. “Sem dúvida, é a duração que julga a intuição, como Bergson 

lembrou várias vezes, mas, ainda assim, é somente a intuição que pode, quando tomou consciência 

de si como método, buscar a duração nas coisas, evocar a duração, requerer a duração, precisamente 

porque ela deve à duração tudo o que ela é. Portanto se a intuição não é um simples gozo, nem um 

pressentimento, nem simplesmente procedimento afetivo, nós devemos determinar primeiramente 

qual é o seu caráter realmente metódico.” (Deleuze; 1999:126) Em tal perspectiva, a intuição é o 

método que viabilizará à filosofia o encontro com as coisas em sua interioridade, diferente da ciência 

e das atividades técnicas ou pragmáticas que ao se guiarem pelos critérios da inteligência, 

estabelecem relações com as coisas, mas não logram coincidir com elas, apenas rondam a sua 

exterioridade. 

Antes de tematizarmos a singularidade desse método, há uma diferença crucial que 

precisa ser pontuada. Diferença que vem também elucidar a razão pela qual insistimos em seguir a 

caracterização minuciosa tecida por Bergson acerca da inteligência e do instinto. Trata-se da 

diferença entre este último e a intuição. Declaramos anteriormente que o instinto equivale a uma 

simpatia cujo conhecimento claro de si é interdito, uma vez que este não se explicita em pensamento 

claro, em idéias justapostas. Não obstante, se o pudesse, ele, sim, nos forneceria a compreensão do 

processo vital. Coisa que a inteligência, cujo norte de persecução reside na matéria inerte, não pode 

nos dar, porquanto ao lançar-se na aventura do conhecimento produz a ciência, a qual intercepta a 

realidade movente e logra unicamente a seu tradução em seguimentos inertes que a cercam pela 

exterioridade Mas o instinto que está voltado para a vida e não para as coisas, se submetido a um 

alargamento, nos conduziria ao interior do movimento e da duração. O alargamento e o 

aprofundamento eventual dessa consciência virtual intrínseca ao instinto poderia operar uma 

absoluta coincidência com a força geradora da vida, de modo que ela se tornasse essencialmente 

desinteressado, estabelecendo uma cesura com a ação que lhe é naturalmente atribuída. Assim, a 

dilatação da inteligência provém de uma fusão entre as suas peculiaridades e a natureza do instinto e 

do transbordamento de ambos. É nesse amálgama entre instinto e intelecto que a intuição se torna o 

recurso maior de conhecimento. Na ausência do intelecto ela poderia através de seu estrito 

direcionamento coincidir com a organização da vida e, talvez, até desvirtuar o norte de persecução 

do instinto em si, qual seja, a ação, mas não seria capaz de apreender o seu objeto. Seria como uma 

energia em estado de puro desperdício. Ao mesclar-se a uma inteligência cuja obsessão formal se 

encontra também minimizada, essa energia torna-se apta a conhecer aquilo que para a inteligência 
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pura constituiria a mais definitiva das interdições. Eis o modo pelo qual a franja a rodear a 

inteligência logra dilatá-la, propiciando o florescimento da intuição enquanto conhecimento, a qual 

possui a capacidade de simpatizar com o objeto, tal como o instinto, mas que não sinonimiza com 

ele. Trata-se não de um sentimento, de uma experiência puramente emocional, mas de um ato de 

pensamento pleno, cuja direção natural se transmuda, de sorte que a natureza desse pensamento 

supera o puro entendimento racional. Assim, a intuição poderia ser, como Bergson a designa por 

vezes, uma razão ampliada, dilatada. Dilatar-se é também tornar-se outra.139 Assim transmudada, a 

inteligência abandona seus hábitos adquiridos e arrefece sua obstinação em tudo conhecer pela 

exterioridade, deixando-se invadir pela simpatia, de modo a instalar-se no interior do devir. Desse 

modo, o intelecto “(...) deixaria de se perguntar onde estará um móvel, que configuração tomará um 

sistema, por que estado passará uma mudança a qualquer momento: os momentos do tempo, que não 

passam de paragens da nossa atenção, teriam sido abolidos; seria o escoar do tempo, o próprio fluxo 

do real que se tentaria seguir.” (Bergson; 1971: 330)  

É importante observar que, ao enunciar-se acerca das tendências decorrentes do 

movimento criador que engendra a vida, Bergson considera que, além da cisão entre inteligência e 

instinto, delineia-se, também, uma cisão entre inteligência e intuição, a qual deriva de uma 

imperiosidade mesma do processo vital frente a exigências antinômicas e simultâneas. O 

desenvolvimento da consciência implicou, assim, o interceptar de tendências importantes, cujo 

prevalecimento incrementaria o desenvolvimento da intuição mas obstaria o aflorar da inteligência. 

O seguimento de uma tendência outra no processo evolutivo poderia resultar numa humanidade mais 

completa, a qual, de acordo com Bergson, seria aquela que apresentasse as duas formas de 

consciência plenamente desenvolvidas: uma humanidade mais inteligente e mais intuitiva. Não 

obstante, o homem que efetivamente se configurou foi aquele que sacrificou a intuição ao 

prevalecimento da inteligência. Consoante o autor: “Dir-se ia que a consciência esgotou o melhor de 

sua força na conquista da matéria e na reconquista de si mesma. Esta conquista, nas condições em 

                                                 
139 Em O Pensamento e o Movente, Bergson é bastante preciso ao salientar que a intuição não se confunde com 
o instinto e tampouco se reduz a um sentimento. Consiste substancialmente numa razão de natureza outra: 
“Recomendamos uma certa maneira difícil de pensar. Prezamos acima de tudo o esforço. (...) Não diremos 
nada dos que queriam que nossa intuição fosse instinto ou sentimento. Nenhuma linha do que escrevemos se 
presta a tal interpretação. E em tudo o que escrevemos há a afirmação contrária: nossa intuição é reflexão. Mas 
porque chamamos a atenção para a mobilidade que está no fundo das coisas pretendeu-se que encorajávamos o 
relaxamento do espírito. E porque a permanência da substância era a nossos olhos, uma continuidade de 
mudança, viram em nossa doutrina uma justificação da instabilidade.” (Bergson; 1974:156 ) 
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que se realizou, exigia que a consciência se adaptasse aos hábitos da matéria e nela concentrasse 

toda a sua atenção, em suma, que se determinasse mais particularmente em inteligência.” (Bergson; 

1971:264) Supremacia que não abortou completamente a presença da intuição, a qual se perenizou 

de forma sub-reptícia na condição humana, com um presença vaga e descontínua. Bergson assim o 

expressa: “É uma presença quase apagada, que somente de quando em quando se reaviva, por alguns 

instantes apenas. Mas reaviva-se, realmente, quando está em causa um interesse vital. Sobre a nossa 

personalidade, sobre a nossa liberdade, sobre o lugar que ocupamos no conjunto da natureza, sobre a 

nossa origem e talvez também sobre o nosso destino, a intuição projeta uma luz vacilante e débil, 

mas que devassa não obstante a obscuridade da noite em que nos deixa a inteligência.” (Bergson; 

1971:264). Essa nebulosidade envolve a inteligência e, ao impregnar-se nela de modo mais efetivo, 

viabiliza a inversão da lógica habitual do pensamento. A intuição virtual que a habita, mas que 

prevalece em estado de dormência, vem, não para erradicar, mas para completar o que no intelecto é 

insuficiente. É inequívoco que a intuição ultrapassa a inteligência, mas sem ela a primeira não 

suplantaria a condição de sentimento vago e jamais poderia atingir um determinado ponto, qual seja, 

a coincidência com o objeto que persegue. Novamente, o texto bergsoniano: “(...) com efeito, se a 

inteligência está identificada com a matéria, e a intuição com a vida, será necessário premi-las uma 

contra a outra para delas extrair a quintessência de seu objeto (...).” (Bergson; 1971:188) A intuição 

recupera assim algo do instinto, ao mesmo tempo que mantém a lucidez da inteligência. 

Evidencia, enfim, que o conhecimento por meio do qual é possível colocar-se no real, 

apreendendo-o internamente às expensas da representação simbólica, é a metafísica: conhecimento 

que deve prescindir dos símbolos e cujo método é a intuição. Conquanto a referência à intuição 

aflore em diversos momentos da obra bergsoniana, inclusive no Ensaio, é apenas na Introdução à 

Metafísica, artigo publicado em 1903 na Revue de Métaphysique et de Morale que a intuição é 

explicitamente tematizada como método filosófico. Propiciando a coincidência com o ser, a intuição 

instaura as condições para uma nova metafísica, a qual já não se espelha nas categorias científicas, 

mas trilha o seu próprio e diferenciado percurso Emancipada do método analítico que, movendo-se 

por categorias conceituais exteriorizantes, persegue o enquadramento de instantâneos da realidade 

movente, com o método intuitivo, a filosofia “volta-se para si, reassume-se e aprofunda-se.” 

(Bergson; 1974:57) Nessa perspectiva, o pensamento intuitivo é aquele que condensa num só ponto 

a máxima unidade e a máxima simplicidade permitindo-nos um conhecimento imediato do ser, do 

absoluto, da duração. Sua busca é pela interioridade, uma vez que a realidade do ser é inteiramente 
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psicológica.  Conhecer pela interioridade requer uma adesão à simpatia pela qual nos instalamos 

na interioridade do objeto. É através dessa simpatia que a consciência deve se deixar conduzir para 

ultrapassar os obstáculos e lograr o conhecimento de si mesma. O absoluto do ser, o absoluto de 

nosso próprio eu, só pode ser captado no ato simples que consiste na intuição. Por meio dela 

simpatizamos conosco mesmos e nos instalamos na singularidade do movimento que nos permeia. 

Designada por Bergson como um ato simples, é a cognição intuitiva que nos habilita a coincidir com 

o todo simples do objeto, desviando-nos da disparidade perceptível entre a simplicidade da coisa e a 

complexidade com que ela é expressa. Assim, a intuição nos remete ao espírito pelo espírito, 

ultrapassando a lógica pertinente à matéria: “Intuição e inteligência representam duas direções 

opostas do trabalho consciente: a intuição marcha no sentido da própria vida, a inteligência em 

sentido inverso, e acha-se pois, naturalmente regulada sobre o movimento da matéria.” (Bergson; 

1971:263) Não obstante sua simplicidade, a intuição consiste no corolário de um esforço quase 

divino, sustenta Bergson, uma vez que nos evadimos do pensamento orquestrado por parâmetros 

sociais e lingüísticos e nos deixamos conduzir por um pensamento que nos remete ao elo vital 

gerador da vida, da sociedade e das próprias idéias. Experienciamos, assim, o movimento interno das 

coisas e da duração que trazemos oculta dentro de nós.  

Posto que o objeto da filosofia consiste na interioridade do real, a inversão da marcha 

habitual do pensar coincide com o próprio ato de filosofar. Na Introdução à Metafísica, Bergson 

escreve: “Na mobilidade viva das coisas, o entendimento se põe a situar estações reais ou virtuais, 

anota as saídas e as chegadas; é tudo o que importa ao pensamento do homem quando se exerce 

naturalmente. Mas a filosofia deveria ser um esforço para ultrapassar a condição humana.” (Bergson; 

1974:40) Se a ciência é notória pelo procedimento analítico, edificando um imenso sistema de 

símbolos, à filosofia cumpre emancipar-se do registro simbólico. A aplicação e a instrumentalidade 

não concernem à filosofia. Esquivando-se dos conceitos e dos sistemas, a filosofia que se orienta 

pela intuição recua perante o objeto feito e acabado e nos incita à participação espiritual do ato no 

qual o objeto se constrói. Decorre daí que compete a ela impedir que a intuição se cristalize em 

conceitos ou em símbolos que se restringem à representação abstrata e vazia do ser. Deve, assim, 

minimizar seu apego às categorias formais do intelecto e abrir-se para as vias intuitivas. Certamente, 

pelo exercício da intuição, a filosofia nunca propiciará o conhecimento exato, claro e evidente tal 

como a ciência o faz com as coisas que se propõe a investigar. Isso, todavia, revela-se desnecessário, 

uma vez que é outra a missão da filosofia. Ao tomar a intuição como método, a filosofia, de acordo 
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com Bergson, desembaraça-se do sucedâneo de complicações que perpassa seus tradicionais 

constructos, e redireciona a intenção que até então a conduzira. O filosofar desvia-se, assim, da 

complexidade para a simplicidade, da exterioridade para a interioridade. Esboroa-se o seu vínculo 

com as questões que dominam a lógica da inteligênica, quais sejam, aquelas ligadas à 

instrumentalidade, à funcionalidade da existência. Nesse sentido, advoga Bergson, a intuição 

mobiliza a inteligência na direção daquilo que para ela é inalcançável, evidenciando as limitações de 

seus procedimentos exteriorizantes, ao mesmo tempo que acrescenta a ela o seu toque particular, 

insinuando, por intermédio de um sentimento vago, a imperiosa e necessária substituição do registro 

intelectual quando se trata de compreender a vida ou de reencontrar a natureza profunda do eu, da 

qual há muito a consciência se evadira. Ao encontro do intelecto acode então a simpatia que 

viabiliza, enfim,  o contato da consciência com os seres vivos e consigo mesma, permitindo-lhe 

adentrar o real caracterizado pela múltipla interpenetração dos elementos, pela criação perene e 

infinita. Eis, enfim, a consciência descortinando o universo da vida, de modo que a intuição se 

desvela como um pensar em duração, visto que se instaura no cerne mesmo do pensamento criador. 

Com efeito, a intuição possibilita o aprofundamento do homem em sua própria 

interioridade. O encontro com uma subjetividade que ultrapassa a concepção socrática de homem 

desvela, simultaneamente,  o espírito criador que habita a intimidade humana e sua inserção na 

totalidade da vida comum ao universo e à sua própria substancialidade. Nesse sentido a filosofia 

intuitiva, ao reintroduzir o homem na transitividade do tempo, da qual há muito se afastara, faz com 

que ele próprio se reconheça como criação, liberdade, como ser temporal. A intuição será então a via 

pela qual a filosofia erguerá o véu que nos separa do real e de nossa interioridade. “Intuição 

significa, pois, primeiramente consciência, mas consciência imediata, visão que quase não se 

distingue do objeto visto, conhecimento que é contado e mesmo coincidência.” (Bergson; 1974: 120) 

A intuição nos desvela, enfim, o espírito, a mudança em seu movimento genuíno: “(...) ela vê, ela 

sabe que o espírito tira de si mais do que contém, que a espiritualidade consiste precisamente nisto, e 

que a realidade impregnada de espírito, é criação.”(Bergson; 1974:122) Desvelar-se-á então o âmago 

do real que nada tem de essências eternas, visto que se constitui num perpétuo devir, em movimento 

criador. Escreve Bergson: “(...) é isso que nos revela a intuição que temos do espírito, assim que 

afastamos o véu que separa de nós a nossa consciência.” (Bergson; 1971:270) O conhece-te a ti 

mesmo além dos parâmetros socráticos pode então ser vislumbrado.  
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Para dar plausibilidade a esta possível superação do intelecto por um esforço do espírito  

que nos conduz ao vislumbre da vida e, simultaneamente,  acena com um método outro para a 

filosofia, Bergson nos remete novamente ao Eu que se expande para além da percepção e se dilata 

para as camadas mais profundas de sua interioridade ou de sua memória. O que aí se revela sob este 

Eu segmentado e cristalizado, sob o simulacro, é uma continuidade que escoa incessantemente, na 

qual estados multifacetados se interpenetram,  de modo que cada um deles constitui já um prenúncio 

do seu sucessor, ao mesmo tempo  que traz o estigma daquele que o antecede. A condição humana 

em sua singularidade se deslinda na capacidade prodigiosa de lembrar, a despeito das interdições 

fixadas pelos imperativos da ação. Sabemos que também são emblemáticos do encontro com o Eu 

profundo, os momentos em que somos mais plenamente nós mesmos e agimos livremente, nos quais 

a vida parece mais colorida e o seu ritmo norteado por uma vitalidade pungente.  Experiência na qual 

os estados de alma se desnudam de tal modo amalgamados que não podemos estabelecer os marcos 

em que cada um deles se inicia ou termina. Esta consciência que assim se apreende consiste na 

própria memória na qual o passado avança sem cessar, incorporando os presentes que não param de 

passar.  Por consegüinte, as manifestações de uma memória indômita nos  desnudam o  Eu invadido 

pelas imagens extraordinárias do tempo que medra em suas profundezas: “Procuremos, no mais 

profundo de nós mesmos, o ponto em que nos sentimos mais interiores à nossa própria vida. Será 

pois na pura duração que voltamos a mergulhar numa duração em que o passado, sempre em marcha, 

se acresce sem cessar a um presente inteiramente novo.” (Bergson; 1971:207) As imagens 

involuntárias da memória, inequivocamente, nos demovem da materialidade. Nossa atenção é assim 

flexibilizada, desviando-se da esfera da pragmática e da utilidade, o que nos insere na transitividade 

do tempo. Essa invasão do passado no presente, cuja funcionalidade se obnubila, impõe uma 

“contração violenta da nossa personalidade”, a qual renuncia momentaneamente à exterioridade e 

debruça-se inteiramente sobre si mesma, de modo a apreender este momento fugaz em que um 

passado não depurado e não pulverizado da plenitude do tempo se introduz no presente, desvelando-

nos a duração, o movimento criador que impera em nosso íntimo. Apreendendo a realidade por 

dentro, captamos o passado que se prolonga ininterruptamente sobre o presente que se expande para 

o futuro. Inserindo-nos neste movimento, logramos a visão plena do espírito pelo espírito. As 

imagens extemporâneas suplantam, assim, a justaposição efetivada pela linguagem e nos inserem no 

fluxo interior da vida. Ocorre aí a contenção do intelecto, de sorte que um conhecimento outro, que 

contém e simultaneamente excede a intelectualidade, nos desvela a duração e o movimento 
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incessantemente produtor de novidades. Bergson alude a esses momentos para evidenciar quão 

plausível pode ser o ultrapassamento da inteligência. Certamente, a coincidência com a vida ou com 

o Eu profundo jamais será absolutamente total ou soberana. Não obstante, a sua ocorrência é sinal de 

que o homem pode ir além do intelecto e vislumbrar uma subjetividade muito mais densa e profunda 

do que aquela pertinente ao Eu socrático. Escreve o autor: “O nosso sentimento da duração, isto é, a 

coincidência do nosso Eu consigo mesmo, é suscetível de ter graus diversos. Mas, quanto mais 

profundo é o sentimento e mais completa a consciência, tanto mais a via em que eles nos reinstalam 

absorve a intelectualidade, ultrapassando- a .” (Bergson; 1971:207)  

 Essa referencia à duração interna e à memória involuntária que retomamos aqui, mas que 

discutimos mais verticalmente nos capítulos anteriores, elucida que quanto mais adentramos os 

diferentes níveis de nossa subjetividade, mais o Eu se dilata e menos concentrado ou depurado o 

passado emerge. A desatenção configura então a chave para a evasão do presente e o mergulho no 

passado desconectado de pretensões utilitárias. No entanto, vimos que, para Bergson, a tônica da 

memória involuntária é a do surpreendimento, da visita inusitada e inesperada. Então, o que 

permitirá à filosofia a coincidência metódica com a realidade substancial do tempo, do qual somos 

feitos e que para a ciência permanecerá sempre ininteligível? Quando alude a um esforço para a 

inversão da marcha do pensar inteligente, o autor nos leva a entrever um método, de modo que não 

estivéssemos unicamente à mercê do acaso. Faz-se necessário que a inteligência se volte sobre si 

mesma, de modo que a faculdade de ver seja insuflada pelo querer e se identifique com um ato de 

vontade. Escreve Bergson: “Esforço doloroso, que podemos realizar bruscamente violentando a 

natureza, mas que não podemos manter senão por alguns instantes.” (Bergson; 1971: 239) O esforço 

já desvela, portanto, o método segundo o qual a filosofia deve proceder ao se obstinar em perseguir o 

novo e o processo que o engendra. No entanto, o ímpeto primeiro para que esse esforço se delineie 

deve ser a recusa de seguir as determinações prevalentes do intelecto. E para que o refluxo da 

inteligência não esteja à mercê do acaso, a evasão da instrumentalidade e dos aspectos funcionais da 

vida, ou seja, a flexibilização da atenção, deve tornar-se metódica. Nesse sentido, a filosofia, 

contrariamente à opção consagrada pela tradição, não deve ignorar a percepção. Inversamente, deve 

promover o seu alargamento, o qual transmudará seu caráter substancialmente utilitário: “Trata-se de 

dar à percepção o caráter que ele não tem no nosso trato costumeiro com o mundo.” (Leopoldo e 

Silva; 1992:145) Para que esta mudança se opere, é preciso que nossa atenção suplante o recorte 

utilitário pelo qual se orienta a imagem-centro e que nossa atenção se detenha no que comumente 
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nos passa despercebido. Proposta que não deixa de ser desconcertante, por sua simplicidade, como 

ressalta Leopoldo e Silva, uma vez que  o conhecimento da interioridade movente e do ser  em 

estado de devir ou a duração, exige tão somente a evasão do campo das necessidades físicas e das 

convenções sociais em que nos engajamos em nosso cotidiano pragmático.140 Quesito simples, que 

não se efetua, porém, sem um imenso esforço, o qual se revela imprescindível para que possamos 

nos inserir na duração e com ela coincidir. 

Em suma, com a flexibilização da atenção, delineiam-se as condições para a apreensão 

intuitiva da totalidade, do movimento qualitativo do tempo. Essa experiência, que poderíamos 

designar reveladora, transfigura completamente o pensar filosófico, o qual, em vez de visar ao 

alcance de um todo a partir de suas partes, instala-se num ponto único no qual os sentidos últimos do 

real podem ser apreendidos de uma só vez. Ao nos instalarmos na intuição, o que deve ser 

apreendido se nos apresenta em si mesmo, em sua plenitude e contundência. Assevera o filósofo: “A 

intuição é a simpatia pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o 

que ele tem de único e por conseqüência de inexprimível.” (Bergson; 1959:1273) A intuição nos 

conduz a esse ponto único no qual resiste a máxima unidade, a máxima simplicidade do pensar 

intuitivamente. A compreensão desta simplicidade e unicidade são já indícios de que nos inserimos 

na duração do ser que desejamos conhecer. Eis o pensar em duração que desvela o indizível: “Neste 

ponto há algo de simples, de infinitamente simples, de tão extraordinariamente simples que o 

filósofo nunca conseguiu dizê-lo.” (Bergson 1994:27). Ao enunciar-se acerca da unidade captada na 

intuição, Bergson não negligencia que nela está implícita a espontaneidade do ser, bem como a 

heterogeneidade que o peculiariza. A natureza da inteligência não pode captar o impulso da vida 

nem mesmo em sua interioridade, uma vez que sua vocação é a de seccionar o fluxo da matéria e 

instaurar nela cortes decomponíveis. Parafraseando o autor, ao ultrapassar a percepção intelectual 

                                                 
140 “Por que nossa consciência, que de direito deveria perceber tudo, percebe o mundo apenas parcialmente? 
Por que a nossa consciência se apresenta o mundo em vez de apresentá-lo simplesmente a si, tal como ele é 
nele mesmo? Por que, enfim, as coisas que não interessam à nossa ação sobre o mundo não estão presentes no 
horizonte de nossa consciência empírica? A resposta bergsoniana é, em princípio, de uma simplicidade 
desconcertante. Não percebemos os aspectos do real que não interessam à nossa prática porque não prestamos 
atenção neles.” (Leopoldo e Silva; 1992:145) E, cumpre acrescentar, não prestamos atenção porque nossa 
relação com o mundo, que se efetua pela inteligência e pela percepção, é essencialmente instrumental. O 
objetivo primeiro do homem no mundo é a ação, o domínio e o controle da realidade que o circunda: “Aquilo 
que de direito perceberíamos, se nosso espírito se pusesse diante da realidade desarmado de qualquer critério 
pragmático, se obnubila: nosso espírito se concentra, tensionando, estreitando-se como um cone para  que só a  
ponta deste cone toque o real, o adentre e o domine naquilo em que ele nos pode ser útil.”  (Leopoldo e Silva; 
1992:146) 
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com a qual não vislumbramos senão o plenamente dado, subdividido em partes múltiplas, a intuição 

provoca “uma torção do querer sobre si mesmo”, num processo bem menos complexo, no âmbito 

mesmo da simplicidade, e, conseqüentemente, vislumbra o movimento. 

A rigor, o encontro do nosso ser com o querer nos conduz à apreensão do absoluto. Eis o 

pensar em duração que nos torna partícipes do movimento constituinte do objeto. Distinta dos 

instrumentos conceituais que atuam na exterioridade, a intuição opera a simpatia entre o filósofo e o 

ser - ou entre o sujeito e o objeto - promovendo simultaneamente a interiorização do Eu que coincide 

com a espontaneidade da realidade movente que o habita. Posto que a duração interna é mobilidade e 

criação, tal como a duração em geral, a coincidência com as dimensões mais recônditas da 

subjetividade ou com o ser em geral exige um método criativo. Em definitivo, um método que 

pretenda coincidir com o fluxo contínuo da duração, acompanhando o sucedâneo de 

imprevisibilidades que nele se desvela, deve trazer em sua própria constituição a espontaneidade e a 

imprevisibilidade, de modo que não se traduza em unidade homogênea e simplicidade destituída de 

espontaneidade. Em definitivo, este método não pode circunscrever-se a imperativos ou moldes pré-

fixados. Inversamente, deve ser radicalmente criador e tão imprevisível quanto seu objeto. Caso 

contrário, arrisca-se a promover sua própria perda. 

  

4 – O sacríficio da intuição na expressão e o empirismo radical de Bergson 

O caminho para a intuição que nos revela o ser, sem escandi-lo ou paralisá-lo, implica 

que o nosso espírito se violente. Torna-se imperiosa uma inversão dos métodos nos quais se moldou 

a inteligência, de modo que possamos nos conduzir do real aos conceitos e não o contrário. Bergson 

assevera, contudo, que a filosofia, após captar intuitivamente a duração, associa-se ao intelecto, de 

sorte que as categorias analíticas e formalizadoras possam auxiliar na elaboração de um percurso que 

conduza ao já apreendido. Processo que não suporta o movimento contrário.  

A tendência do pensamento para apreender o movimento e o real em sua dimensão 

temporal ocorre a partir dos momentos de parada ou de pontos fixos que o compõem, o que sacrifica 

desde o início o intento de apreender o todo. A impossibilidade de uma visão de conjunto a partir da 

decomposição ou justaposição de partes é emblematizada, segundo Bergson, pelo trabalho do artista 

que realiza um croqui de uma torre de Notre Dame, na cidade de Paris. Assim se exprime o autor na 

Introdução à Metafísica: “A torre está inseparavelmente ligada ao edifício, que não está menos 
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ligado à terra, à vizinhança, a Paris inteira, etc. É preciso começar por separá-la: anotaremos apenas 

um certo aspecto do conjunto, que é esta torre de Notre Dame. Ainda mais, a torre é constituída, em 

realidade, pelas pedras, cujo particular agrupamento é que lhe dá forma; mas o desenhista não se 

interessa pelas pedras, ele anota apenas a silhueta da torre. Ele substitui, pois, à organização real e 

interior da coisa uma reconstituição exterior e esquemática. De maneira que seu desenho 

corresponde, em suma, a certo ponto de vista sobre o objeto e à escolha de um certo modo de 

representação.” (1974:26) A  título de exemplificação, o esforço do artista consiste em delinear o 

todo pela particularidade de um elemento que está sob a mira de seu interesse. Pressupondo-se que o 

artista realmente tenha visto  Paris, ele conseguirá pelo trabalho da memória, ancorado na intuição 

do todo, justapor os esboços e reconstruir a totalidade. Nesse caso, o ponto de partida não se 

originou no registro dos elementos individualizados, mas na intuição original do todo. No que tange 

à viabilidade de percorrer o trajeto oposto, Bergson argumenta: “Mas não há meio de executar a 

operação inversa; é impossível mesmo com uma infinidade de esboços tão exatos quanto possível, 

mesmo com a palavra ‘Paris’ que indica ser necessário ligá-los entre si, remontar a uma intuição que 

não se teve e se dar a impressão de Paris se não se viu Paris.” (Bergson; 1974:26) Em definitivo, é 

plausível que em posse da intuição do todo passemos para categorias analíticas que o fragmentam 

para apreendê-lo externamente. O exemplo de Bergson explicita muito claramente que a intuição nos 

mostra o real, enquanto a inteligência racional o demonstra e, justamente por isso, não pode nos 

conduzir à visão do todo. Em outros termos,  para demonstrar o intelecto tece uma abordagem que se 

orienta a partir da  exterioridade fragmentada, e não pela interioridade inviabilizando, assim, a 

apreensão do todo. Posto que o contato intuitivo é esporádico e não se pereniza, faz-se necessário 

recorrer a posteriori ao método analítico. O diferencial está no fato de que ao recorrer a este método, 

a inteligência é agora lúcida acerca de sua tendência a fantasmatizar a realidade, bem como acerca 

de sua capacidade de ultrapassar as ilusões que cria. Argumenta o autor: : “(..) É da intuição que 

tenho de descer para os símbolos elementares que reconstituiriam a expressão dela. A própria idéia 

de reconstituir a coisa por via de operações praticadas sobre elementos simbólicos unicamente, 

implica em tal absurdo que ela não viria ao espírito de ninguém, se nos déssemos conta de que não 

tratamos com fragmentos da coisa, mas de alguma forma com fragmentos do símbolo.” (Bergson; 

1974:27)  

No entanto, uma vez apreendida a realidade movente, não será mais a conceitos 

excludentes que recorreremos, mas a conceitos complementares, uma vez que a intuição da duração, 
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particularmente em nossa interioridade, nos desvela uma realidade a um só tempo una e múltipla. 

Nas palavras do autor: “Que personalidade possua unidade, isto é certo ; mas semelhante informação 

nada me ensina sobre a natureza extraordinária desta unidade que é a pessoa. Que nosso Eu seja 

múltiplo, concordo ainda, mas é uma multiplicidade acerca da qual é preciso reconhecer que ele não 

possui nada em comum com nenhuma outra.” (Bergson; 1974:29) Destarte, para a filosofia, o 

propósito prevalecente é compreender a realidade efetiva que transcende e antecede estes conceitos 

abstratos, realidade genuína que revela concretamente a unidade múltipla do eu. Não obstante, passar 

da intuição à análise e aos conceitos pode operar a perda e a pulverização da intuição caso esses 

conceitos, ainda que múltiplos, no intuito de expressá-la, revelem-se incapazes de traduzir a 

simultaneidade do uno e do múltiplo, terminando, assim, por se subordinar à lógica integral dos 

sistemas.  

Aludindo à história da filosofia, Bergson assinala a prevalência de uma metafísica que 

cria antinomias e se enreda em contradições insuperáveis, porquanto aplica ao conhecimento 

desinteressado do ser, que é o objeto inequívoco da filosofia, os procedimentos concernentes à sua 

vida prática, sobretudo, o hábito de se situar no imóvel para apreender um real que é pura 

mobilidade, ou da pretensão de reconstruir a realidade que é pura tendência e mudança, com 

percepções e conceitos cuja função é a de erradicar sua mobilidade: “Em outros termos, 

compreendemos que conceitos fixos possam ser extraídos, por nosso pensamento, da realidade 

móvel; mas não há nenhum meio de reconstruir, com a fixidez dos conceitos, a mobilidade do real.” 

(Bergson; 1974:38) O resultado consiste inequivocamente no afrouxamento da intuição, operando o 

sacrifício daquilo mesmo que se objetivara apreender. É o ser que finda por escapar, o absoluto se 

recolhe para regiões inalcançáveis. Procede daí que nos grandes sistemas erigidos pela filosofia, no 

decurso de sua história, a intuição se configure amiúde como o ponto de partida do pensamento. Um 

rastro fugidio da intuição permeia assim os grandes sistemas filosóficos, mas é violentamente 

ofuscado pela contundência da construção obcecada com a exatidão e com a solidificação daquilo 

que a intuição revela e que jamais pode ser expresso em meio à fixidez dos conceitos.  

Nesse registro, Bergson não deixa de notar que muitos filósofos se sentiram perseguidos 

pela intuição e adivinhavam a insuficiência da forma conceitual para apreender o espírito em seu 

cerne, o que levou muitos deles a mencionar uma possível consciência supra-individual. Observa o 

filósofo em O Pensamento e Movente: “Mas como acreditavam que a inteligência operava no tempo, 

concluíram que ultrapassar a inteligência consistia em abandonar o tempo. Não percebiam que o 
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tempo intelectualizado é espaço, que a inteligência trabalha com o fantasma da duração e não com a 

própria duração, que a eliminação do tempo é o ato habitual, normal, banal de entendimento, que a 

relatividade do nosso conhecimento do espírito deriva precisamente disto, e que, neste caso, para 

passar da intelecção à visão, do relativo ao absoluto, não é preciso abandonar o tempo (...); é 

necessário, isto sim, que nos recoloquemos na duração e que recuperemos a realidade que em sua 

essência é mobilidade.” (1974:119) Bergson pondera, assim, que o filósofo comumente se 

desvencilha da intuição logo que capta o impulso dela proveniente, e recorre aos conceitos, tentando, 

com o sucedâneo deles, reconstituir o que emana do movimento. Ou seja, ao defrontar-se com a 

necessidade de torná-la inteligível e comunicá-la, solidifica-a em sistemas e palavras trazendo à luz 

o seu resultado, mas deixando evadir a própria intuição que ultrapassa todas as idéias que se limitam 

a fornecer metáforas do que fora captado intuitivamente: “Na verdade, os dois caminhos são de 

sentido contrário: o mesmo esforço por meio do qual se ligam idéias com idéias faz desvanecer-se a 

intuição que as idéias se propunham armazenar.” (Bergson; 1971:240) A profusão da linguagem e da 

complicação na história da filosofia emblematizam justamente as tentativas desesperadas de alcançar 

com palavras, com conceitos, algo que inicialmente fora plenamente experienciado pela simpatia. 

Nesse sentido, o filósofo assevera que os sistemas filosóficos são marcados pelo esforço sucessivo 

da justaposição, da recomposição de idéias antigas, numa retificação infindável das teorias que 

apenas complicam e distanciam a obra da singularidade que norteia o seu limiar: “Toda a 

complexidade de sua doutrina, que iria até ao infinito não é pois senão a incomensurabilidade entre a 

sua intuição simples e os meios de que dispunha para a exprimir.” (Bergson; 1994:27) Em suma, a 

intuição permeia e impulsiona a origem do pensar filosófico, como vislumbramos na obra de todo 

grande pensador, mas perde-se no longo percurso por ele desenvolvido para torná-la devidamente 

representável e inteligível. 

Nesse sentido, se todo grande filósofo parte comumente de uma intuição, os sistemas por 

ele erigidos limitam-se a explicitar unicamente a tentativa de expressá-la.141 Por essa razão, Bergson 

                                                 
141 Ao tecer esta análise no último capítulo da Evolução Criadora, Bergson vislumbra uma oscilação que 
tangencia a filosofia no limiar da modernidade que, curiosamente, se faz notar justamente no cartesianismo: 
“Por um lado, Descartes afirma o mecanismo universal: desse ponto de vista, o movimento seria relativo e, 
como o tempo tem exatamente tanta realidade como o movimento, passado presente e futuro deveriam ser 
dados desde sempre. Mas por outro lado (e foi por isso que o filósofo não foi até as últimas conseqüências), 
Descartes acredita no livre-arbítrio do homem. Sobrepõe ao determinismos dos fenômenos físicos, o 
indeterminismo das ações humanas, e sobrepõe, consequentemente, ao tempo-extensão uma duração em que há 
invenção, criação, sucessão verdadeira. Atribui essa duração a um Deus que renova incessantemente o ato 
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assevera que todo filósofo tem apenas uma coisa para dizer e para expressar, ou seja, o vislumbre e o 

contato com um ponto único, com a unicidade do ser; experiência que o impulsiona à construção de 

sua filosofia. Mas na profusão de palavras e idéias que engendra, finda por não o dizer, distanciando-

se cada vez mais daquilo que vislumbrou. Ao enveredarmos pelas filosofias produzidas, perdemo-

nos nos estertores de seu ponto central, uma vez que nossa atenção se debruça inteiramente sobre o 

seu processo de edificação, sobre a elaboração do constructo, e, invariavelmente, passamos ao largo 

do seu cerne, da realidade profunda e simples que o filósofo deseja, em vão, nos comunicar. Assim 

perspectivado, o pensamento filosófico que deveria brindar o mundo com a novidade por ele 

vislumbrada, denega a si próprio ao subsumir-se à lógica da consciência reflexa, qual seja, a de 

pensar ou de expressar-se por intermédio dos pensamentos já estabelecidos, das idéias feitas, enfim, 

da linguagem consagrada pela sua época e pelas anteriores142. Em definitivo, sustenta Bergson, a 

                                                                                                                                                     
criador e que, sendo assim tangente ao tempo e ao devir, os sustenta, lhes comunica necessariamente alguma 
coisa da sua absoluta realidade.” (Bergson; 1971:333) Nesse sentido, Bergson assinala que ao instalar-se neste 
segundo ponto de vista, é sobre o movimento que Descartes reflete, tomando-o e irmanando-o com o absoluto. 
A filosofia cartesiana, desse ponto de vista, oscila entre esses caminhos e finda por não eleger nenhum deles 
como prioritário. A assunção do primeiro resultaria na negação total da liberdade como vontade genuína de 
Deus, porquanto implicaria a total exclusão da duração: “Era a supressão de toda duração eficaz, a assimilação 
do universo a uma coisa dada que uma inteligência humana abarcaria por uma vez no instantâneo ou no 
eterno.” (Bergson; 1971:333) A radicalização da segunda vertente, ao contrário conduziria o cartesianismo à 
intuição da duração. A prevalência da primeira, ainda que não tenha pulverizado a segunda, deve-se, 
argumenta Bergson, às tendências irresistíveis da inteligência de seguir o método cinematográfico, cuja 
renúncia só se consuma com a assunção da sua impotência na esfera especulativa, visão que pode ser percebida 
nas entrelinhas da tradição filosófica mas que, segundo Bergson, não se faz prevalente.  
142 A relação entre filosofia e ciência, contemplada por Bergson, incompatibiliza-se, assim, com um certo 
registro no qual a filosofia se alimentaria da ciência. Segundo esse prisma, a filosofia se edifica como uma 
síntese das ciências positivas, propiciando uma generalização mais vertical do que aquela realizada por cada 
segmento da investigação científica. A filosofia é, assim, subsumida à condição de síntese dos saberes 
científicos. Ao refutar esta concepção, Bergson não está a negar a filosofia como saber da totalidade. Idéia, à 
primeira vista, perpassada por algo de obsoleto, uma vez que concerne a um momento histórico em que ciência 
a e filosofia não se separavam e em que toda a ciência era também filosofia. Inequivocamente, o inestimável 
avanço do saber científico produz quantidade de fatos que não poderia ser abarcado ou sintetizado pelo 
filósofo. Isto não impede, contudo, que, na perspectiva bergsoniana, a filosofia ainda acene como saber da 
totalidade. Segundo o autor, não há nada que não estimule a reflexão filosófica, nada que ela não se 
predisponha a conhecer, o que lhe confere ainda o vínculo com o todo. Não subjaz a essa ressalva uma 
condescendência segundo a qual a filosofia deva se apoderar de toda a ciência produzida em prol de uma 
pretensa unificação do saber, como se coubesse ao filósofo completar o que o cientista não ousou ou não foi 
capaz de realizar. Uma filosofia que se ponha a refletir sobre uma ciência específica é ainda uma ciência, 
sustenta Bergson. Nessa senda, é inaceitável que a filosofia almeje e se pense a si própria como complemento 
da ciência, o que, aliás, assumiria conotação pejorativa tanto para uma como para outra. A filosofia constitui o 
conhecimento do concreto, que permite uma inserção no real em sua totalidade pela interioridade. Vislumbrá-
la como uma síntese das ciências implicaria figurá-la como um conjunto de generalidades, o que a rebaixaria à 
condição de um saber ainda mais exteriorizante do que a ciência. Esta filosofia não ultrapassaria o limite do 
provável e do plausível, jamais alcançaria o real em sua natureza absoluta.  
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natureza da filosofia, sua razão de ser não se imprime nestas realizações. Os inúmeros sistemas, a 

condição de subsidiária da ciência são traços característicos de sua forma de expressão, mas logram 

apenas o afastamento do efetivo pensar filosófico. 

Destarte, o percurso tradicionalmente realizado pelos filósofos que se debruçam sobre a 

realidade mais profunda do eu, e também sobre o ser em geral, visa majoritariamente à reconstrução 

da interioridade a partir das partes justapostas, de estados que se sucedem sem que se interpenetrem, 

quando a vida interior só pode ser apreendida se o ponto de partida reside na intuição, na apreensão 

imediata da duração. 143 Nesse registro, que é o da análise, só se alcança uma fantasmagoria. 

Destarte, tanto os empiristas quanto os racionalistas tecerão análises que resultam na perversão da 

natureza do eu, uma vez que são vítimas da mesma ilusão, assevera o autor: “Uns e outros tomam as 

notações parciais por partes reais, confundindo assim o ponto de vista da análise com a intuição, a 

ciência com a metafísica.” (Bergson; 1974:27) Os primeiros, mesclando prolixamente a perspectiva 

da intuição e da análise, põem-se no encalço da subjetividade genuína postulando sua tradução 

simbólica como o locus onde encontrada. Uma abordagem analítica que multiplica os pontos de vista 

externos sobre o eu, revela-se incapaz de apreendê-lo intuitivamente. Assim, os empiristas logram 

apenas a justaposição dos estados, e declaram que o acesso à natureza da consciência  só se dá pela 

descrição de suas faces múltiplas, uma vez que não se pode  transpor a interdição para o alcance da 

unidade. Visando a encontrar a intuição na análise, nos estados psicológicos justapostos, vêem a 

realidade do Eu esboroar-se. Sob esse prisma, só se defrontam com a representação fantasmática da 

subjetividade e passam a negar a existência do Eu original, de sua unicidade: “O empirismo 

filosófico nasceu, pois, de uma confusão entre o ponto de vista da intuição e o da análise. Consiste 
                                                 

143 O objeto da filosofia é o devir, a vida, a criação. Nesse sentido, a filosofia não é um conhecimento cujo 
interesse varia de acordo com o momento histórico ou com a cultura na qual se desenvolve. Trata-se de 
tematizar o ser enquanto expressão de novidades e criação incessante. Por isso, Bergson advoga que é 
supérflua a marca histórica da produção filosófica, a qual se impregna em suas fórmulas e na forma pela qual 
as idéias são construídas, mas não no que tange à sua novidade propriamente dita: “Assim, um pensamento que 
traz algo de novo ao mundo é efetivamente obrigado a manifestar-se através das idéias feitas que encontra no 
seu caminho e que arrasta no seu movimento; aparece assim como relativo à época em que o filósofo viveu; 
mas não é muitas vezes senão uma aparência. O filósofo teria podido vir vários séculos mais cedo; ele teria 
tido de se haver com uma outra filosofia e com uma outra ciência; ele ter-se-ia posto outros problemas, ele ter-
se-ia exprimido por outras fórmulas; nem sequer um capítulo, talvez, dos livros que escreveu teria sido o que é, 
e não obstante, ele teria dito a mesma coisa.” (Bergson;1994:35) É interessante observar que o próprio Bergson 
não permaneceu incólume às influências históricas. Definitivamente, Bergson é homem de seu tempo. Perfil 
que podemos constatar em sua obra tanto no diálogo que estabelece com a ciência quanto na crítica à 
racionalidade, que se presentificará em pensadores a ele contemporâneos como Nietzsche e Freud. Por outro 
lado, não é de somenos importância o fato de que a linguagem imagética e inovadora da filosofia bergsoniana 
denota  quanto esse filósofo se empenhou em distanciar-se do hábito de expressar o novo pelo antigo.  
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em buscar o original na tradução, onde naturalmente ele não pode estar, e em negar o original, sob 

pretexto de que não o encontramos na tradução.” (Bergson; 1974:27) Os racionalistas partindo do 

mesmo equívoco, tentam unificar fragmentos da personalidade ou da vida psíquica para configurar a 

unidade subjetiva. Percebem também que a unidade não se subsume a esta justaposição. A diferença 

está em que o olhar empirista resigna-se perante a impossibilidade de reencontrar o uno a partir da 

justaposição de partes ou de pontos de vista exteriores e declara a multiplicidade, denegando a 

unicidade. O racionalismo, inversamente, elege a unidade como a peculiaridade do eu. Os estados 

independentes uns dos outros serão interpretados como matéria, e a unidade assume neste discurso 

um caráter negativo: “Uma vez que os estados psicológicos incorporaram, nesta análise, tudo o que 

apresenta a menor aparência de materialidade, a ‘unidade do eu’ não poderá ser mais do que uma 

forma sem matéria.” (Bergson; 1974:28) Em última instância, a natureza da subjetividade será a da 

forma abstrata e vazia, a qual adquire  universalidade, ou seja, a  condição de atributo geral de toda a 

humanidade.  

Sob a égide da crítica bergsoniana, racionalismo e empirismo revelam-se assim 

igualmente impotentes para apreender a natureza da personalidade, cujo incessante escoar num 

sucedâneos de mutações é fixado “(...) numa imensa cascata sólida, ou numa infinidade de pontas 

cristalizadas, sempre numa coisa que participa necessariamente da imobilidade de um ponto de 

vista.” (Bergson; 1974:36) A despeito da intuição inicial, a mutação contínua de qualidade é 

suprimida, nesses sistemas filosóficos, em prol de uma temporalidade espacializada em que a 

mutação heterogênea e incessante é substituída por um sucedâneo de imobilidades, configurando um 

“teatro de mudança”. São pontos de vista sobre os segmentos que o intelecto extrai do movimento; 

pontos de vista não nos inserem na realidade da coisa, não podem nos dar o vislumbre da realidade 

profunda do eu, logram apenas mensurá-lo, analisá-lo. Ademais, transmuda-o em um sucedâneo de 

instantâneos, os quais, ao serem recompostos, não devolverão senão uma cópia vazia do Eu genuíno. 

Procedimentos que findam por pulverizá-lo justamente da sua condição de consciência, a qual 

coincide com movimento, porquanto não há consciência que não dure no tempo, que não seja 

memória. Enfim, essas correntes filosóficas, que subjazem às diversas escolas na psicologia, mais 

uma vez deixam-se conduzir pelas ilusões incrustadas em nosso espírito e atribuem à análise o 

estatuto da intuição. 

Ao tecer sua crítica a essas duas abordagens, o empirismo radical de Bergson se instaura. 

Sustenta ele que só um empirismo verdadeiro, a verdadeira metafísica, renunciando à tradição, se 
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instalaria na realidade genuína e substancial do eu, apreendendo-o no interior de sua transitividade, 

de sua duração. Trata-se, em suma, de superar o conhecimento do real, tal como nos habituamos e 

perscrutar a realidade para além das mediações da consciência empírica, sob a égide da qual o real 

configura-se numa imediatez viciada e enganosa, uma vez que é aí vislumbrado por meio do recorte 

derivado da tônica pragmática da inteligência. Para Bergson, o objeto desta filosofia – que consiste 

na metafísica emancipada dos equívocos que delinearam a história do pensamento filosófico -, será 

enfim o espírito e seu método a intuição. Enquanto conhecimento da vida, a metafísica, diferente da 

ciência que produz símbolos incomensuráveis com o tempo e com a duração, preconiza um modo 

outro de apreensão que se peculiariza pelo empenho em sintonizar-se com o movimento criador do 

espírito em sua concretude e infinita variabilidade. Uma nova inteligibilidade aí se desenha, visto 

que o conhecer e o pensar assim tecidos devem assemelhar-se à natureza de seu objeto, ou seja, a 

mobilidade do devir e a produção de novidades. Este empirismo radical cria conceitos que 

certamente não merecem tal nomenclatura, uma vez que se referem especificamente ao seu objeto e 

não a aspectos de realidades genéricas que se aproximam pelas semelhanças: “Mas um empirismo 

digno deste nome, um empirismo que só trabalha sob medida, se vê obrigado a despender um 

esforço absolutamente novo para cada novo objeto, conceito de que se pode dificilmente dizer que 

seja ainda um conceito, pois somente se aplica a uma única coisa.” (Bergson; 1974:29) Trata-se de 

uma filosofia, advoga Bergson, que não se filia a escolas; declina assim da eterna oposição dos 

conceitos. Governada pela intuição, esta filosofia não se empenha em subsumi-la à lógica dos 

sistemas, não nos conduz aos pontos de vista externos sobre a duração, antes nos insere de imediato 

no seu escoamento. No que concerne à realidade profunda do eu, é na transitividade interior que ela 

nos instala. Diferente da análise que nos insere no vazio, pela intuição nos instalamos no ser, 

tomando contato com uma multiplicidade de durações que apontam para todos os lados. A intuição 

não nos desvela uma eternidade vazia e imóvel, mas antes a eternidade da vida, numa duração que se 

contrai e se concentra, mas cuja intensidade é crescente: “Não mais a eternidade conceitual, que é 

um eternidade de morte, mas uma eternidade de vida. Eternidade viva e conseqüentemente movente 

em que nossa duração se reencontraria em nós como vibrações na luz, e que seria a concretização de 

toda duração, como a materialidade representa a distensão dela. Entre estes dois limites extremos se 

move a intuição, e este movimento é a própria metafísica.” (Bergson; 1974:36) 

Explicitados os caminhos outros que nos conduzirão ao ser e aos confins indômitos de 

nossa interioridade, bem como o sacrifício do intuído perpetrado pelo trabalho de sistematização e 
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expressão na tradição filosófica, um novo problema advém: uma filosofia que efetivamente alcance 

o devir, o movimento a ele imanente, não pode sucumbir diante das imposições sociais que, 

invariavelmente, delimitam as formas de expressá-lo, pulverizando-o. O risco aí delineado é o 

mesmo que acometeu o pensamento filosófico em sua história, qual seja, a subsunção da intuição à 

lógica dos conceitos e dos sistemas. Vemos, assim, que o pensamento bergsoniano não apenas nos 

estimula à ruptura com o pensamento agrilhoado aos hábitos tradicionais, mas nos convida ao 

abandono das fórmulas, das convenções da linguagem, à invenção de um modo outro de expressão. 

Ao nos debruçarmos sobre essa insinuação bergsoniana, torna-se inexorável uma volta à tematização 

das imagens, cujo papel adquirirá, nos últimos textos de Bergson, uma surpreendente 

reconfiguração.  

Antes, porém, de encetarmos esse novo caminho, é imperioso que nos detenhamos ainda 

na problemática da intuição, a qual, assevera Bergson, ao se expandir para além da condição de 

método filosófico e impregnar a vida cotidiana, livra o Eu das suas angústias mais pungentes.  

 

5 - Do absurdo à alegria : o exorcismo do nada 

Ao ser governada pela inteligência, a história da filosofia será conduzida por um 

sucedâneo de falsos problemas condenados à insolubilidade, os quais só serão superados quando a 

filosofia se emancipar desta herança e ousar a invenção de um novo método, adequado ao seu 

propósito, qual seja, o conhecimento do espírito e da vida pela intuição. Nessa senda, as angústias 

vivenciadas pela inteligência quando essa se adivinha fruto do acaso e é tomada pela perplexidade 

oriunda da lucidez acerca da absurdidade de sua existência, prolongam-se concretamente na 

metafísica por ela erigida. Os ecos desses sofrimentos reverberam nos problemas ao redor dos quais 

o pensamento filosófico se debruça, quais sejam, aqueles que remetem à ontologia -– a passagem do 

nada ao ser - e aqueles que engendram a teoria do conhecimento - a passagem do caos ao cosmos. 

Duas facetas de uma mesma ilusão, como sustenta Bento Prado Jr. (1989:33)  

Ao tematizar essas ilusões filosóficas, Bergson enuncia as convicções sobre as quais se 

sustentam os grandes sistemas filosóficos, quais sejam, a crença na unidade da natureza e na idéia de 

que sua totalidade pode e deve ser apreendida pela inteligência. A equalização entre a totalidade da 

experiência e a faculdade de conhecê-la  elide qualquer possibilidade de que a inteligência possa ter 

emergido num processo criador. Não importa se certos registros metafísicos insistirão na capacidade 
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inerente ao intelecto de apreender todo o real, enquanto outros enfatizarão os seus limites, 

postulando que o apreendido corresponde ao fantasma do real. Em todos eles, o poder atribuído à 

inteligência é absoluto, porquanto é a totalidade do real que ela apreende. Nessa perspectiva, ao 

edificar uma ordem ancorada no instrumental do intelecto e da linguagem, a filosofia elege um 

constructo artificial no qual pretende inserir todo o real. Ao resultado dessa façanha atribui-se um 

caráter real, positivo, incontestável, a partir do qual se postula que, antes desse constructo, nada 

houve que pudesse ser conhecido, pensado sentido. Nessa perspectiva, a filosofia, governada pelos 

parâmetros do intelecto, dá margem a uma conjetura que permeia os grandes sistemas metafísicos, 

qual seja, a existência original do nada, do caos, da desordem. Mais explicitamente: as 

fantasmagorias do intelecto. É assim que Bergson, no último capítulo d’A Evolução Criadora, se 

dedica a equacionar a problemática do nada e da desordem, elaborando reflexões que não apenas 

constituem a chave de seu pensamento, mas, como sustenta Jankélévitch, constituem as páginas mais 

admiráveis e perturbadoras já escritas por um filósofo. (1959:200) Os argumentos em defesa dessas 

miragens, contemporizando com a expressão de Prado Jr., enfatizam a existência da ordem 

matemática das coisas e da estabilidade como um triunfo sobre o caos originário. Daí provém que, 

ao se defrontar com algo distinto de sua obra, com uma experiência que a contradite, a lógica 

filosófica assume a negação e a possibilidade de que o nada e de que seu correlato, qual seja, a 

desordem, ou ainda, o caos possam existir.   

No registro bergsoniano,  ao sustentar a existência do nada, a consciência transplanta para 

o âmbito especulativo um procedimento pertinente à prática. Em outros termos, as ilusões filosóficas 

derivam da transmudação da percepção em faculdade de conhecimento, que transfere para o âmbito 

da especulação instrumentos criados para a ação, como já afirmara o autor em Matéria e Memória. 
144 A rigor, ao empenhar-se em ações quaisquer, o intelecto objetiva o alcance de um objeto que lhe 

falta ou intenta realizar algo que ainda não se concretizara. Nesse processo, sustenta Bergson, a 

inteligência segue uma trajetória que vai do vazio ao pleno, de uma ausência a uma presença, ou, 

ainda, do irreal ao real. No que concerne ao plano da ação, advoga Bergson, nada há que se criticar 

                                                 
144 A tematização desses falsos problemas prolifera na obra de Bergson, mas predominantemente atém-se mais 
às suas conseqüências do que aos princípios que os fundamentam. Bento Prado Jr., observa que aí reside o 
caráter regressivo do método utilizado por Bergson. É primeiramente a experiência advinda desses problemas, 
ou seja, a psicofisiologia e a ciência biológica, que serão objeto de crítica visceral nesta filosofia. 
Posteriormente é que Bergson alude aos fundamentos nos quais elas se ancoram. Vai-se do fato à sua condição 
e não o contrário: “A experiência jamais pode ser circunscrita ao campo fechado das suas possibilidades, pelo 
simples fato de que o possível sucede ao real e não o precede.” (Prado Jr.; 1989:35)  
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em tal procedimento. Outra a situação quando o mesmo modo de pensar e de se expressar é 

transposto para realidades não coadunadas aos nossos interesses. Delineia-se aí a ilusão acerca do 

nada que, segundo Bergson, “deriva dos hábitos estáticos contraídos pela nossa inteligência quando 

ela prepara a nossa ação sobre as coisas. Tal como passamos pelo imóvel para chegar ao movente, 

do mesmo modo nos servimos do vazio para pensar o pleno.” (Bergson; 1971:271) Esses pares 

antagônicos assim se constituem porque o intelecto, uma vez inserto numa dada realidade da qual 

não se pode emancipar, cogita alternativas outras em relação à realidade com a qual se defronta, de 

modo que a presença de um universo provoca conjeturas acerca da ausência daquele que com ele 

antagoniza. Mesmo que não se cogite um início para esta ordem que preenche o vazio, mesmo que 

se suponha que o ser tenha existido desde sempre, a idéia do nada ainda subjaz a essa conjetura, na 

medida em que atua como substrato ou receptáculo que o antecedeu: “Um copo pode estar sempre 

cheio, nem por isso o líquido que o enche deixa de preencher um vazio. Do mesmo modo, é possível 

que o ser sempre tenha existido: mas o nada, que está preenchido e como que tapado por ele, não 

deixa por esse fato de lhe preexistir, se não de fato, pelo menos de direito.” (Bergson; 1971:271)  Em 

síntese, a consciência empenha-se em compreender o ser - o tempo - a partir das categoria por ela 

engendradas, de modo que o próprio real se lhe configure como decorrência de seus instrumentos 

intelectuais. A consciência se vê então perplexa diante do mistério da existência: como é possível 

que a ordem prevaleça e não o nada? Bergson, novamente: “Mal comecei ainda a filosofar, e já 

penso nas razões por que existo; e, depois de me aperceber da solidariedade que me liga ao resto do 

universo, vejo que apenas transferi para mais longe a dificuldade, pois quero saber por que existe o 

universo; e, se atribuo o universo a um Princípio imanente ou transcendente que o suporta ou que o 

cria, o meu pensamento só durante alguns instantes se fixa nesse princípio; volta a surgir o mesmo 

problema, desta vez com toda a amplitude e generalidade: de onde vem, como compreender que 

qualquer coisa exista?” (Bergson; 1971:272)   

A correlação que se estabelece entre a crítica ao par antagônico ordem/ desordem e a 

idéia do caos, gera subsídios para que compreendamos de que modo o autor vai explicitar a 

inconsistência da problemática do nada. Conquanto a ordem se nos apresente como fato 

incontestável, a desordem parece habitar o âmbito do direito, o que torna inevitável o desejo de 

esclarecer a sua existência, a qual se apresenta como um mistério, um problema que deve ser 

resolvido. Ancoremo-nos nos dizeres de Bergson: “Mais simplesmente, logo que se empreende 

fundar a ordem, é porque se supõe a sua contingência, senão nas coisas, pelo menos aos olhos do 
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espírito: não se pediria nenhuma explicação duma coisa que não se considerasse contingente. Se a 

ordem não se nos afigurasse uma conquista sobre alguma coisa, ou como uma adição a alguma coisa 

(que seria a ausência de ordem), nem o realismo antigo teria falado numa ‘matéria’ à qual se 

acrescenta a idéia nem o idealismo moderno teria suposto uma ‘diversidade sensível’ que o 

entendimento organizaria em natureza.” (Bergson; 1971:234) Explicita-se, então, que no cerne das 

teorias construídas pela inteligência reside a interrogação acerca do porquê da ordem, uma vez que a 

toda obra erigida pelo intelecto é imanente o caráter contingente em relação à ordem que lhe é 

inversa. A despeito disso, engajamo-nos comumente numa ordem e ela se torna para nós a realidade 

a ser prestigiada em detrimento daquela que se lhe antagoniza, a qual se reveste de uma conotação 

específica, qual seja, a desordem. A esta não se aludirá com relação a si mesma, mas unicamente em 

relação àquela eleita prioritária. Novamente, o texto: “No fundo, tudo o que é real, percepcionado e 

até concebido nesta ausência de uma das duas ordens é a ausência da outra. Mas a segunda é-me 

indiferente aqui, só me interessa a primeira, e exprimo a presença da segunda em função da primeira, 

em vez de a exprimir por assim dizer, em função dela própria, chamando-lhe desordem.” (Bergson; 

1971:235) À idéia de desordem subjaz a noção de caos, a qual nos remete ao aparecimento aleatório 

e incontrolável de fatos que parecem seguir seu próprio arbítrio, esboroando a lógica da causalidade 

pela qual comumente as coisas nos parecem dotadas de inteligibilidade. Há na noção de caos uma 

suplantação do mecanismo da natureza pela vontade. Nas palavras do autor: “(...) substituímos a 

‘ordem automática’ por uma multidão de vontades elementares, tantas quantas as aparições e 

desaparecimentos de fenômenos que imaginamos.” (Bergson; 1971:235)  

Ao especular o porquê da ordem, a inteligência supõe que a desordem seja realmente 

passível de vir a existir. Bergson, entretanto, sustentará que a negação da ordem ou a sua 

inexistência consiste na interpretação tecida pela inteligência acerca da ordem incompatível com 

seus interesses, uma vez que o real só pode existir no âmbito de uma ordem, a qual exclui aquela que 

se lhe opõe. A lucidez acerca desta oposição leva-nos à conclusão da desordem como uma realidade 

viável, a qual possui uma conotação prática. O autor assim se manifesta: “A idéia de desordem teria 

então uma significação clara na prática corrente da vida; objetivaria, para comodidade da linguagem, 

a decepção de um espírito que encontra pela frente uma ordem diferente da que necessita, uma 

ordem que não lhe pode ser útil de momento, e que, neste sentido, não existe para ele.” (Bergson; 

1971:226) Deparamo-nos aí com a incapacidade de uma consciência regida pela razão intelectual em 

suportar um real que lhe seja estranho, incomensurável com sua estrutura formal e geométrica. 
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Bergson considera, assim, que a desordem “corresponde a uma certa decepção de uma certa 

expectativa, e não designa a ausência de toda e qualquer ordem, mas apenas a presença de uma 

ordem que não oferece interesse atual.” (Bergson; 1971:271) Seguindo a reflexão tecida pelo autor, 

vemos que, ao tentar negar radicalmente a ordem existente, nos inserimos de imediato numa ordem 

outra e a total ausência de ordem nos remete à coexistência do par antagônico. Na origem dos 

problemas do conhecimento reside essa questão que decreta a sua insolubilidade, uma vez que 

pressupõe um vazio a ser preenchido por esta ordem, cuja presença nos remete necessariamente à 

sua ausência: “Passamos da ausência para a presença, do vazio para o pleno, em virtude da ilusão 

fundamental de nosso entendimento.” (Bergson; 1971:272)  O grande equívoco imanente a essa 

perspectiva, segundo Bergson, reside no intento do intelecto em atribuir ao ser uma natureza lógica e 

não física ou psicológica.  

A metafísica, negligenciando a duração, só atinge a idéia do ser tomando como 

pressuposto necessário o nada. Ao adquirir uma natureza lógica, o ser parece bastar-se a si mesmo, 

de modo que a veracidade e a coerência dos argumentos que o sustentam parecem suficientes para 

embasar sua existência. Desse modo, na perspectiva assumida pela inteligência, o caráter processual 

do ser é erradicado, porquanto este se configura e é definido a partir das leis que regem a conduta do 

intelecto, o qual se põe a refletir sobre o estofo do real. O ser coincide, assim, com a definição 

lógica, e a possibilidade do nada passa então a ser aventada, uma vez que a ordem postulada por essa 

definição veio preencher o vazio que o antecedeu. A coincidência entre o princípio do ser e um 

axioma lógico propicia, argumenta Bergson, que todo o real se constitua como desdobramento deste 

mesmo princípio ou que sua configuração assuma o estatuto de conseqüência necessária desse 

princípio. Daí que os falsos problemas incrustados na origem da filosofia - sejam eles de caráter 

ontológico ou epistemológico - resultam na instauração de um abismo entre o pensamento e o real. 

Isto porque o trajeto do intelecto que vai do nada ao ser jamais apreenderá o real em sua verdadeira 

substancialidade, qual seja, a duração. Este percurso do qual a inteligência não pode se evadir resulta 

numa representação fantasmática, a qual adquire uma natureza matemática suscitada pelos auspícios 

da linguagem, incomensurável com a natureza do ser, do absoluto que é o tempo. Em vista disso, a 

representação da natureza numa linguagem geométrica, na qual o real é representado como uma 

unidade, que permeia os mais distintos sistemas filosóficos, suprime justamente a cesura entre o 

organizado e o inorganizado. Não importa se estes sistemas tomam como pressuposto o inorgânico e, 

a partir de sua reelaboração, crêem dar o salto para a realidade da vida, ou se partem da vida e se 
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encaminham para a matéria bruta. Nenhuma dessas duas direções, assevera Bergson, vislumbra a 

diferença de natureza entre essas duas instâncias. Elas se limitam a postular uma diferença de grau. 

Daí procede que a transposição da natureza geométrica para as coisas vivas resulte numa 

equiparação entre a inteligência e o real. 

A pressuposição da desordem, do caos ou do nada provém não apenas da transposição 

das estratégias da ação para a especulação, mas, igualmente, de uma distorção substancial, qual seja, 

uma leitura equivocada das categorias da linguagem, visto que ela é tomada como forma definitiva 

de expressão, minimizando-se seu caráter contingente e provisório. Na filosofia bergsoniana, a 

linguagem não apenas ratifica a separação em relação ao todo movente, mas sugere, outrossim, a 

negação das experiências afirmativas, as quais, aliás, são celebradas por Bergson, cuja obra é por 

excelência uma filosofia da positividade. Com efeito, afirma o autor, o exercício da negação nos 

induz à representação do nada, à desaparição do ser. E é por intermédio do discurso que se efetiva o 

arbítrio do intelecto, o qual supõe a negação como um ato do espírito tão completo quando a 

afirmação. No entanto, o ato de negar nunca contesta uma percepção, mas um juízo. Se a afirmação 

alude diretamente à coisa, a negação o faz de maneira oblíqua, ou, como dirá o autor referindo-se à 

coisa, por intermédio de uma afirmação entreposta. Assim, é subliminar ao não a insinuação de que 

determinado juízo deveria ser substituído por outro. Decorre daí que, em última instância, a negação 

plasma-se numa positividade de segundo grau, porquanto afirma algo em relação a uma afirmação, a 

qual afirma por sua vez em relação ao objeto. Essas asserções nos permitem inferir que a 

inteligência, ao supor a representação de um objeto, pode simplesmente acrescentar um não à sua 

afirmação para que a condição de inexistente seja a ele atribuída. Operação puramente intelectual 

que se respalda nos instrumentos lingüísticos e propicia que cogitemos a inexistência do que antes 

fora pensado como existente.  

De acordo com Bergson, as conseqüências desse poder negativista podem ser 

surpreendentes. A prática maximizada da negatividade a partir da linguagem supõe que a negação 

poderia engendrar idéias portadoras de lastro objetivo. No entanto, Bergson postula que a negação 

em si mesma não é pertinente ao real, não há a negatividade, há unicamente uma inteligência que, 

pautada por uma expectativa possível, sofre a experiência da decepção e no intuito de superá-la 

exercita sua capacidade de negar. Assim, ao propor tacitamente uma substituição, o negativismo não 

pode impedir que a natureza deste substituto seja puramente espiritual. O texto bergsoniano é 

didático: “Afirmando uma coisa, depois outra coisa, e assim por diante indefinidamente, (a 
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inteligência) forma a idéia do todo: de modo semelhante, negando uma coisa e depois negando as 

outras coisas, em resumo, negando o Todo, chegar-se-ia à idéia de Nada.” (Bergson, 1971:282) As 

palavras do autor esclarecem que a essência da negação reside na consecução de um sistema 

constituído por uma afirmação determinada (que se refere a um possível) e outra indeterminada    ( 

alude ao real não mencionado que poderia suplantar esta possibilidade ), de modo que esta última 

esteja virtualmente contida no juízo que apresentamos sobre a primeira. Daí deriva que a negação 

tenha a mesma natureza do possível, qual seja, a de um fantasma à espera de sua hora.145 Ela não é 

pertinente ao real, mas as alternativas aventadas a partir de uma realidade já configurada. Nenhuma 

dessas alternativas coincide com a natureza de uma realidade virtual que pudesse ser atualizada. 

Inversamente, a proposta subjacente à negação é engendrada a partir da configuração do atual, o qual 

uma vez concretizado, incita o pensamento especulativo a retroceder do presente para o passado, 

realizando assim o movimento inverso ao da duração, na qual, o passado invariavelmente advém e 

irrompe no presente. Em outros termos, a negação não apresenta e tampouco alude a uma realidade 

virtual; limita-se a engendrar um possível descortinado a partir da realidade atual. Destarte, a 

propensão da inteligência a negar, na interpretação bergsoniana, será tão fictícia quanto o possível.

   

Essas considerações do autor, deslindam a natureza da negação, a qual não coincide com 

as obras de um espírito puro que percepciona algo. Entre esse algo e o espírito que o apreende 

interpõe-se um espírito outro, qual seja, a própria negação. Nesse registro, a representação do nada 

não concerne a uma percepção efetiva do real. Inversamente, vincula-se estreitamente aos caprichos 

do intelecto, ao jogo linguístico no qual se exercita a propensão negativista da linguagem. É o caráter 

eminentemente subjetivo da negação que aí se desvela. Escreve Bergson: “Dela não pode sair 

nenhuma idéia, pois o único conteúdo que tem é o juízo afirmativo que ela julga.” (Bergson; 

1971:284) Por ser constituída pela mesma tessitura que as categorias que o intelecto produz para 

esquivar-se de realidades que não pode domar, ou seja, a artificialidade, à negação falta a 

objetividade que é inerente à afirmação. A incapacidade de vislumbrar a inexistência da negatividade 

deriva assim da ausência de lucidez acerca da real natureza da afirmação e da negação, às quais se 
                                                 

145 Sobre o possível como uma das ilusões fundamentais, Bento Prado Jr. esclarece: “Em ambos os casos 
(Nada, desordem), os termos privilegiados são considerados mais primitivos à medida que exigem menos do 
que os termos derivados (ser, ordem). Este esquema permite transformar o par de ilusões em uma única ilusão, 
a ilusão da precedência do possível sobre o real. Na realidade, trata-se da mesma ilusão. Aqui também a 
descoberta de uma preexistência do presente no passado e do futuro no presente, de uma precedência do 
possível, está fundada na descoberta de que o possível é menos do que o real.” (1989: 39) 
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confere objetividade idêntica. No entanto, da negação não se desdobra uma idéia original que se 

oponha simetricamente à afirmação. A suposta simetria a elas atribuídas só será legítima no interior 

da linguagem.  

Por outro lado, o não que se acrescenta a uma afirmação, conquanto proponha uma 

substituição em relação à afirmação negada, afirma ainda alguma coisa. Ao refutar a existência de 

algo, a negação instaura um lugar para a coisa ou a realidade negada, mesmo que se trate de atribuir 

a essa coisa uma realidade circunscrita ao universo das idéias, ou seja, uma realidade estritamente 

simbólica, que jamais possuirá a concretude constitutiva da afirmação. Diante disso,  vale ratificar 

que a antítese afirmação/negação  se consuma através das palavras, símbolos conceituais, os quais só 

vêm a existir na relação com as categorias da inteligência e com a vida social. Por conseguinte, é 

com uma idéia improcedente e autodestrutiva, assevera o autor, que a inteligência despende suas 

energias ao criar seus sistemas filosóficos, erigindo-os não a partir de uma realidade, mas de uma 

idéia, uma palavra.146 A linguagem, em seu papel funcional, “que tem como missão básica 

interromper o rio de Heráclito, e nele recortar figuras de perfil nítido, permitindo a ação em geral e o 

comércio humano.” (Prado Jr, 1989:50), emerge novamente como o grande artífice das ilusões e do 

universo simbólico no qual o Eu, distanciado de si mesmo, apreende o mundo. As palavras estão, 

assim, na origem das ilusões, engendradas pela inteligência, que não perseveram quando nos 

transportamos intuitivamente para o interior do ser. 147  

                                                 
146 Assim como já o fizera em Matéria e Memória, n’ A Evolução Criadora Bergson equaciona o modo pelo 
qual a filosofia, obra do intelecto, deriva da inversão das finalidades da inteligência, ou seja, órgão gerado no 
processo evolutivo visando à adaptação e que se torna progressivamente órgão de especulação. É essa 
deturpação que a análise genética da inteligência, encetada por Bergson, deslinda. Ao se transformar em órgão 
de especulação crescentemente sofisticado, a inteligência produz, nas palavras do comentador, “um sistema de 
ilusões cada vez mais rico.”(Prado Jr.; 1989:32). Esta a origem dos sistemas filosóficos que, em seu conjunto, 
instauram um universo especulativo ilusório por excelência, o qual será orquestrado pelos desígnios da 
inteligência, cuja natureza formal não pode enfrentar a real experiência: “Ela (a razão ) se quer mathesis 
universal e, à primeira sugestão da experiência, ela lhe volta as costas e desdobra coerentemente suas 
fantasmagorias.” (Prado Jr.; 1989:32) Sob esse prisma, a história da filosofia constitui o salto da lógica ilusória 
constitutiva da inteligência à sua obra, presentificada na própria história do pensamento filosófico. Decorre daí 
que, ao se debruçar analiticamente sobre a história da filosofia, Bergson pretenda desvelar a aventura equívoca 
da inteligência ou “a epopéia da inteligência às voltas com as fantasmagorias que produz e que a fascinam.” 
(Prado Jr, 1989:32) 
147 “Mas todas essas simetrias, todos esses dualismos inscritos na estrutura da linguagem, esse arsenal da 
inteligência, limitam-se a ela e não traduzem a pulsação do real: elas são, antes de mais nada, significativas do 
abismo entre o que é dito e o que é. Ao retornar a uma experiência silenciosa ou pré-predicativa de 
coincidência com o Ser, a consciência descobre a inadequação nativa da linguagem.” ( Prado Jr.;, 1989:63)  
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Nesse sentido, Bergson sustenta que o caráter ilusório dos falsos problemas se revelaria 

se conjeturássemos a abstração completa das categorias da inteligência. A suposição de uma 

inteligência imaginária, destituída da capacidade de ação, implicaria o desaparecimento do 

pensamento, da linguagem e da sociedade e, por conseguinte, de qualquer capacidade de julgamento 

sobre o que quer que seja. Essa hipótese proposta por Bergson evidencia que mesmo a abolição dos 

instrumentos intelectuais não impediria o intelecto de afirmar uma determinada realidade. Dito de 

outro modo, um intelecto rudimentar, peculiarizado pela ausência de categorias plenamente 

formadas, circunscrito à precariedade do imediato e isento de um senso temporal elementar, poderia 

ainda produzir uma prolixa representação perpassada pelo sentimento de perplexidade, na qual 

reconheceria o caráter positivo da experiência. Nesse caso, o que estaria definitivamente interditado 

seria a capacidade de negar, porquanto a ausência da linguagem e da capacidade de julgar obstruiria 

também o desenvolvimento da memória. Não haveria, assim, a decepção de uma expectativa que se 

desfaz ao se defrontar com uma certa realidade, a qual pode ser registrada mesmo para essa 

inteligência absolutamente passiva: “Para que uma tal inteligência consiga chegar a negar, é preciso 

que ela desperte do seu torpor, que formule a decepção de uma expectativa real ou possível, que 

corrija um erro atual ou eventual, e que se disponha já a dar lições aos outros e a si mesma.” 

(Bergson; 1971:287)  

Essas considerações nos permitem vislumbrar que o intuito de Bergson ao enfrentar esta 

questão atinente à negação como artimanha da linguagem, consiste em demonstrar a improcedência, 

a condição de “pseudo-idéia” imanente a todo negativismo, de modo que os problemas dele 

derivados se revelem como falsos problemas. Escusado salientar que estes falsos problemas 

coincidem justamente com aqueles sobre os quais a teoria do conhecimento e a ontologia 

tradicionalmente se entretêm, como pensar o instável pelo estável e crer que só por meio do imóvel 

pensamos a mobilidade, a crença no possível, na desordem e, sobretudo, na existência do nada.148 No 

limite, o nada resulta da conjetura e do temor da inteligência acerca da radical abolição de sua 

própria obra, supondo-se que nada se possa imaginar que vá além dela senão o vazio que ela vem 

preencher. Idéia absurda, insiste Bergson, porquanto nada e vazio, antes de serem pensamentos, são 

expressões de um estado de alma, uma afecção, uma “coloração afetiva do pensamento”. São ainda 

                                                 
148 Os fantasmas do intelecto são engendrados a partir de uma única matriz e apresentam-se subliminarmente 
unificados. Não obstante essas fantasmagorias aduzam certa variação nos textos bergsonianos, a ilusão do 
nada, segundo o comentador, é aquela dotada de maior primitividade. ( Prado Jr.; 1989:36) 
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menos uma realidade que se submeta a tal designação. Não passam, assim, de jogos de linguagem e 

de desvarios fictícios resultantes do “mau uso” da imaginação,149 do qual se desdobra, enfim, o 

vazio, a partir do qual o intelecto erige, ancorado exclusivamente em seus próprios arbítrios, o real 

em que se encontra inserto. 

É importante frisar, particularmente para a discussão que estamos a tecer, que não é 

unicamente na esfera da exterioridade que a inteligência acena com o fantasma do nada, mas, 

sobretudo, no âmbito de própria interioridade. Delineia-se aí a fonte primordial das agruras mais 

viscerais da alma, juntamente com o obstáculo quase intransponível que se afigura para a realização 

do desejo socrático, qual seja, o conhece-te a ti mesmo. A argumentação tecida por Bergson no 

Ensaio, assinalava que a subjetividade mais profunda é permeada por um movimento incessante de 

afetos cambiantes e heterogêneos que perfazem a duração interna, a qual constitui a própria 

substância do eu. Na Evolução Criadora, Bergson reincide nessa asserção: “Aquilo que constatamos 

em nós são ainda fenômenos que se produzem, e não evidentemente fenômenos que não se 

produzem. Experimento uma sensação ou uma emoção, concebo uma idéia, tomo uma resolução: a 

                                                 
149Ao evocarmos o nada, nos referimos a ele como uma experiência efetiva. Ilusão da linguagem e, sobretudo, 
obra da imaginação, já que, segundo Bergson, não há essa experiência. O nada é assim uma ficção resultante 
do exercício da imaginação, a qual assume, juntamente com a imagem, uma inequívoca ambiguidade na obra 
do autor. No que se refere à imaginação, é possível entrever na filosofia bergsoniana uma dissidência em 
relação à tradição, visto que por vezes ela figura em seus textos como caminho revelador do ser.  Em  A 
Evolução Criadora, todavia, é a imaginação como exercício de negatividade, como fonte propulsora de 
desvarios que nos afasta da verdade. Parafraseando Bréhier, nesse momento da obra bergsoniana, é 
substancialmente o “mau uso” da imaginação que é privilegiado na investigação, a qual engendra um mau 
simbolismo (a imobilidade como pressuposto para o movimento, o nada, o possível, a negação, enfim). Nesse 
sentido a crítica bergsoniana às ilusões geradas pelo intelecto coincide com a crítica a uma certa apropriaçào 
que o intelecto faz das imagens ao mesclar pensar e imaginar. Nesse caso, a imaginação em vez de nos 
conduzir para fora da realidade simbólica, a ela nos ata. É a produção de imagens estanques, destituídas de 
dinamicidade que aí prolifera. A denúncia dessa imaginação já se presentificava no Ensaio, como observa E. 
Bréhier: “É por exemplo o mau simbolismo, criticado nos Dados Imediatos, que imaginam os motivos e os 
móveis como forças determinadas a avançar, cujo ato seria o resultado.” (1949:123) A tematização desse 
potencial deletério da imaginação exacerba-se em A Evolução Criadora com a crítica ao nada. No entanto, é 
preciso frisar que essa crítica à imagem concerne à imagem que, isolada, onisciente, pretende coincidir com a 
realidade, a qual jamais poderia ser representada por algo fixo. Uma única imagem, pulverizada do movimento, 
não se diferencia substancialmente de um conceito. Por conseguinte, o mau uso da imaginação se verifica 
quando dela resulta uma imagem-coisa que nos afasta do real e nos aprisiona no universo simbólico: “Em 
suma, a imagem da qual um e outro desconfiam ( Plotino e Bergson) é justamente aquela que pretende 
representar a realidade, é a imagem falsa por excelência (...). (...) Em uma palavra, poder-se-ia dizer que o mau 
emprego das imagens é um antropocentrismo que interpreta toda a realidade a partir de práticas familiares ao 
homem, imagens por assim dizer estacionárias, que nos limitam ao campo de nossas representações 
ordinárias.” (Bréhier; 1949:125) Não obstante, encontraremos também em Bergson uma outra interpretação 
sobre as imagens, visto que elas poderão nos conduzir para além do universo simbólico no qual o intelecto nos 
retém. Tema esse a ser abordado no próximo capítulo.  
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minha consciência apercebe esses fatos que são outras presenças, e não há um único instante em que 

me não sejam presentes fatos dessa natureza.” (Bergson;1971:278) Enunciando a presença contínua 

dos afetos que jamais se exaurem, o texto bergsoniano refuta visceralmente a possibilidade de que o 

nada venha a configurar-se em nossa vida interior. Certamente, em decorrência da vocação 

pragmática da consciência, é natural que ela objetive apreender-se com os mesmos métodos com que 

se projeta sobre a exterioridade, alcançando assim a desnaturação de si mesma, como tematizado no 

início desta investigação. Nessa empresa, o Eu superficial logra a instauração de clivagens internas, 

seccionando a duração e cristalizando seus momentos. Entretanto, no interromper da continuidade 

interna, não se desenha a prerrogativa do esboroamento da subjetividade ou de sua supressão. 

Escreve Bergson: “É certo que me é possível interromper, por intermédio do meu pensamento, o 

curso da minha vida interna, supor que estou dormindo um sono sem sonhos ou que deixei de existir; 

no preciso instante, porém, em que formulo essa suposição, concebo-me, imagino-me velando sobre 

o meu sono ou sobrevivendo ao meu aniquilamento, e só renuncio a percepcionar-me no interior 

para me refugiar na percepção exterior de mim mesmo.” (Bergson; 1971:278) Assim, tal como 

ocorre com a suposição do nada na exterioridade, no âmbito da interioridade humana o advir do 

sentimento de vazio ou do nada, no qual o Eu por vezes mergulha, deve-se à alienação em relação à 

sua natureza temporal.  

A rigor, o sentimento de vacuidade interior aflora quando a consciência, no interior do 

movimento que lhe dá a substancialidade, sente-se desvinculada de um estado psíquico pretérito que 

assalta o presente. O intelecto, perante o contraste entre o que existe e o que existiu, experiencia o 

sentimento de nostalgia de um estado outro ao qual desejaria retornar. A apreensão do passado aí 

configurada é aquela que se dá por saltos, resultando na cristalização de um intervalo da duração 

interna e na negligência da continuidade e da transição. Enfim, nessa situação, o Eu ignora a 

passagem do tempo e apreende-se pelo ponto de vista da instantaneidade. Ora, no puro presente - 

que aliás é uma ficção, nós o sabemos - o homem nada é. Daí procede, seguindo a análise do autor, 

que a inteligência trate de denegar o estado presente com o qual ela se defronta e se atenha a afirmar 

o passado não atualizado, erradicando a continuidade que a substancializa. Desenha-se assim o 

caminho para a representação da idéia da abolição da interioridade. Cumpre enfatizar que se trata de 

uma idéia, de uma representação simbólica, e não da realidade: “Portanto, a idéia de abolição não 

passa de uma pura idéia; implica que se tem saudade do passado e que se o concebe como saudoso, 

que se tem qualquer razão para demorar nele. Nasce quando o fenômeno da substituição é cortado ao 
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meio por um espírito que só leva em conta a primeira metade, pois só por ela se interessa.” (Bergson; 

1971:289) Assim se explicitam as condições para que se exerça a negação do existente e para a 

suposição do vazio no interior do homem, o qual, no registro bergsoniano, inexiste. Desde que 

deixemos de nos orientar pela vocação pragmática da inteligência, o que se desvela fora e sobretudo 

dentro de nós é o fluxo do real, no qual o presente é permanentemente renovado a partir do passado. 

Vislumbramos, assim, que não há lugar para o vazio onde prepondera um sucedâneo de estados 

plenos: “Em resumo, quer se trate de um vazio de matéria ou de um vazio de consciência, a 

representação do vazio é sempre uma representação plena, que após analisada se resolve em dois 

elementos positivos: a idéia, distinta ou confusa, de uma substituição, e o sentimento, experimentado 

ou imaginado, de um desejo ou de uma saudade.” (Bergson; 1971:279) Com esses argumentos 

Bergson ratifica sua análise segundo a qual o nada consiste num pseudo-problema. Um nada 

absoluto revela-se, enfim, como uma idéia que se autodestrói, uma vez que a completa abolição 

daquilo que se apresenta e dos possíveis que a ela se oferecem, ou seja, da totalidade da matéria ou 

dos estados psíquicos, não tem plausibilidade, limitando-se a uma expressão vazia, ou a um processo 

de substituição interpretado de forma equívoca pela inteligência.  

Secundados pelos argumentos do autor, inferimos que a idéia do nada ou do caos, fonte 

do sentimento de absurdidade que permeia o intelecto, deriva de uma ilusão da inteligência acerca de 

si mesma. Destarte, ao tomar para si o papel de fonte arbitrariamente originária e criadora da ordem 

na qual se insere, ao creditar unicamente aos seus arbítrios a existência da ordem mundana, a 

inteligência enclausura-se na ordem ilusória por ela erigida. Instaura assim clivagens aparentemente 

intransponíveis no movimento criador que se opõe a esta ordem do artifício, obnubilando os indícios 

imanentes à sua interioridade acerca dos liames que a vinculam com esta ordem outra da qual ela 

própria é resultado, mas em relação à qual há muito ofuscara os seus vínculos, tornando-os 

irreconhecíveis. A circunscrição do Eu à ordem geométrica e artificial propicia necessariamente o 

sentimento insidioso do absurdo, uma vez que esta ordem deriva da supressão da ordem vital e torna 

insuportáveis os equacionamentos filosóficos acerca da origem. É no interior desta ordem, e por 

causa dela mesma, que o Eu superficial não consegue conter sua ânsia de sentido e de justificação 

para sua existência. Mas no âmbito da inteligência, que se peculiariza pela total incompreensão da 

vida, que consiste em produção ininterrupta de novidades, criação e progresso, essas interrogações 

jamais serão solucionadas. Inquietações, às quais, aliás, subjaz algo de insólito, se consideramos que 

o pressuposto da inteligência é, na verdade, a ausência de ser. Afinal, de que modo se poderia 
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encontrar uma significação ou uma causa primeira no interior de uma construção arbitrariamente 

construída na qual a totalidade vivente é suposta como uma totalidade imóvel?  

Certamente, nos momentos em que se volta efetivamente para o interior de si mesma, a 

consciência intui a transitoriedade; reconhece assim, para além da dimensão intelectual, o constante 

aparecimento do novo, da imprevisibilidade e do movimento criador. No entanto, sentir-se na 

transitoriedade do tempo implica a assunção não apenas da transformação constante, mas também do 

envelhecimento e da finitude, uma vez que essa perene transitoriedade operará a dissolução da 

própria consciência. A inteligência, dado o seu tino pragmático, antagoniza com a continuidade 

interna em sua heterogeneidade qualitativa, a qual se configura incompreensível. Decorre daí que 

sob a perspectiva do intelecto a finitude se torne insuportável , visto que não é possível vislumbrar 

significações que possam minimizar o tormento diante da morte. Ao defrontar-se com os enigmas 

acerca de sua origem e do sentido de sua existência, a inteligência torna-se, como observa Jeanne 

Delhome, “(...) vítima da mesma ilusão que a faz pensar como falta a ordem que a dilacera, sob o 

pleno ela supõe o vazio, sob o ser, o nada; tendo necessidade de um primeiro começo, ela imagina a 

fabricação, de uma vez por todas, de uma totalidade fechada; e é isto que ela chama criação; atrás 

dessa ilusão, há uma outra que faz do universo um lugar, um receptáculo material no qual estão 

geometricamente dispostas as coisas e os seres viventes.” (1949:172) Nesse registro, Bergson 

argumenta que, ao plasmar o universo nas categorias da consciência reflexa, passamos a habitar um 

mundo fantasmático e “ frio como a morte”. Este mundo que vivenciamos cotidianamente é, em 

suma, o mundo da sistematização, da funcionalidade, em que todos os atos extraem sentido de sua 

instrumentalidade, de modo que tudo é vivenciado no âmbito do imediatismo, da percepção 

pragmática, das imagens atualizadas e depuradas de vitalidade. Trata-se inequivocamente do mundo 

das coisas inertes e da pura frivolidade. Neste universo só o atual prepondera, como se o presente 

recomeçasse incessantemente, e o tempo fosse erradicado. As perspectivas de futuro se pulverizam 

por completo, uma vez que o passado cessa de invadir o presente. A subjetividade aí delineada 

consiste no Eu reificado e artificial que espelha o universo da matéria inerte, o mundo das coisas. O 

homem se vê, assim, alijado de sua liberdade. Neste cenário de instantâneos que se sucedem, o 

tempo e, coextensivamente, a vida, parecem ter se ausentado. Ora, se unicamente no pretérito o 

homem é, uma vida que se consome na instantaneidade obstaculiza o advento das imagens 

involuntárias e extemporâneas, as quais desconcertam o presente, violentam-no e propiciam o 

reencontro com a transitividade de sua duração interna. A preponderância do presente é o triunfo do 
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homem de ação que, no seu limite, é o autômato extirpado de sua substancialidade profunda, de sua 

dimensão onírica. Nele, as imagens mnemônicas restringem-se a atuar na percepção, viabilizando as 

escolhas e o agir instantâneo. Não extravasam a condição de um “auxílio prestado ao espírito pela 

matéria.” Eis a generalização da vacuidade, eis a humanidade despojada de sua espiritualidade e 

reduzida à condição de coisa. Circunstância em que o intelecto é assediado pela angústia e pelas 

fantasias que dilaceram a alma. Desnuda-se, assim, a fonte do sentimento de absurdo, da falsa 

lucidez que, na ótica dos existencialistas, nos leva a crer que estamos no mundo por motivos 

contingentes e que, afinal, circundados pela pura evanescência, existimos para nada. 

Ao interrogar de que modo poderíamos induzir o espírito a pensar contra os seus hábitos, 

a inverter o sentido de seu pensamento de modo a conceber o movimento e a mutabilidade como o 

real e não como ilusão, Bergson enfatiza a necessária lucidez acerca da relação entre inteligência e 

utilidade: “Seria preciso mostrar-lhe que a marcha habitual do pensamento é praticamente útil, 

cômoda para a conversação, a cooperação, a ação, ela conduz a problemas filosóficos que são e que 

permanecerão insolúveis, porque estão inversamente colocados.” (Bergson; 1974:145) Esta conduta 

às avessas é que engendra os falsos problemas que dilaceram a inteligência desejosa seja de 

compreender a vida e a si mesma, seja de satisfazer sua nostalgia de pertencimento a uma totalidade 

que a transcende. Os falsos problemas configuram-se então como uma resultante de um movimento 

espontâneo da inteligência, o qual poderia ser desfeito por um esforço liberador do espírito humano, 

qual seja, a inversão da marcha habitual do pensar. Uma filosofia que faz da intuição o seu método e 

que ousa vislumbrar o real frente ao qual o intelecto comumente se retrai e muitas vezes se 

subestima, não apenas intensifica seu potencial especulativo. Muito além disso, essa será uma 

filosofia que atenua a miséria da inteligência, dilatando-a com a expansão da franja intuitiva que a 

envolve, e desvendando-lhe o absoluto, a temporalidade da qual ela é produto, na qual ela circula e 

vive. Experiência por meio da qual a consciência supera o estranhamento em relação à sua própria 

substancialidade, ao mesmo tempo  que vislumbra a sua conexão com a totalidade da vida. A 

apreensão da vida a partir de sua interioridade propicia que deixemos de viver na exterioridade do 

real que nos cerca e potencializa o reencontro com a natureza profunda de nosso próprio eu. O tempo 

é, então, experienciado em sua duração contínua e a vida se desvela: “(...) imediatamente o tenso se 

distende, o adormecido desperta, o morto ressuscita na nossa percepção galvanizada.” (Bergson; 

1994:66) A memória de um passado ontológico em que a vinculação com a totalidade ainda não se 

dissociara invade assim o presente, permitindo o vislumbre do extraordinário e do extemporâneo, ou 
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seja, revelando a inserção na temporalidade da qual a natureza formal do intelecto há muito o 

expulsara.  

Coincidir com a criação implica a radical inserção no tempo. Nesse sentido, é a plena 

continuidade entre o presente e o passado que a intuição filosófica nos desvela. Esquivamo-nos 

assim do sentimento de vazio inerente à vivência das frivolidades do presente, da pura 

instantaneidade, porquanto tudo ao nosso redor se colore e adquire profundidade. Esta iluminação 

soberana do Eu resulta na superação do vazio, oriundo da consciência de absurdidade, visto que, por 

um lado,  livra-o da ininteligibilidade acerca de sua própria gênese, por outro, desvela a natureza 

fantasmagórica de suas inquietações negativas. Em suma, a coincidência com a duração, a intuição 

da vida em sua própria interioridade desvela ao homem o seu vínculo a uma ordem outra que não o 

constructo geométrico no qual o Eu jamais encontrará sentidos capazes de substancializar sua 

existência. A intuição que nos remete ao movimento criador nos inserta na temporalidade da vida e 

de nossa própria subjetividade. Não se trata de desvelar uma essência eivada de fixidez, mas pura e 

simplesmente o movimento contínuo e criador. Visão que logra a superação do sentimento de 

angústia oriundo da lucidez ou da consciência de absurdidade. Por conseguinte, o esforço da intuição 

exorciza os problemas que assediam o intelecto e engendra as suas mais viscerais angústias, aquelas 

que nos conduzem ao experienciar da absurdidade: “À medida que dilatamos nossa vontade, que 

tendemos a reabsorver nosso pensamento e que simpatizamos mais com o esforço que engendra as 

coisas, esses terríveis problemas recuam, diminuem, desaparecem.” (Bergson; 1974:141) Ao nos 

reconhecermos como seres intrínsecos ao movimento criador, somos tomados pelo sentimento de 

plenitude e a pertinência do nada e de seus desdobramentos se esboroam completamente, visto que a 

experiência da realidade aí se delineia com tal contundência que a idéia de incompletude ou de 

deficiência não mais encontram sustentação. Assumem, assim, a sua denotação efetiva: ficções da 

linguagem, miragens de idéias. 

Para as filosofias existencialistas, o sofrimento proveniente da falta de justificação para o 

estar no mundo pode revelar ao homem o nada que lhe é imanente, fonte inexaurível de agruras e 

sofrimentos, mas, pode, também, deslindar-lhe sua liberdade. Nessa senda, vale atentar para uma das 

oposições essenciais entre o existencialismo sartriano e o pensamento de Bergson. Ambos tecem 

uma reflexão acerca do mundo humano, mas o registro no qual o fazem é radicalmente antagônico. 

A liberdade plena em Bergson só é experienciada com a superação da lógica comumente 

estruturadora da ação pragmática, no encontro com a realidade indômita e criadora que nos habita. A 
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ação livre é aquela em que agimos em plena coincidência conosco mesmos e que opera o reencontro 

com a nossa substancialidade genuína. Para o existencialismo sartriano, a consciência define-se por 

sua intencionalidade, ou seja, só existe em ato e se configura ao projetar-se para fora de si. A 

interioridade é, então, postulada como uma pretensão ilusória de que o para si comporte um 

conteúdo que lhe seja inerente, do qual aflorariam as emoções, os desejos, as suscetibilidades 

humanas. Quando a consciência se põe fora de si para encontrar as coisas, transcendendo-se, depara-

se inequivocamente com a contingência. Irrompe então a angústia de um ser que se reconhece num 

mundo isento de solidez, sem a garantia de uma outra instância, a qual caucionaria a possibilidade da 

certeza e do inequívoco. A consciência é livre, porém, situada. O homem se confronta com a escolha 

que permite a ele discernir entre a possibilidade de apenas ser no mundo, submetendo-se às 

imposições da facticidade ou irromper no mundo por meio de escolhas, atitudes que possam tecer 

uma vida original e significativa. Esta liberdade gratuita torna-se por vezes insuportável, porquanto a 

liberdade impele o homem à escolha e à responsabilidade que dela decorre. Eis a fonte de um 

profundo mal-estar que é o de existir no absurdo, sem justificativas racionais ou lógicas, ao mesmo 

tempo em que é responsabilizado pela alternativa de uma vida significativa ou vazia e intolerável. O 

ser do homem deriva, assim, das possibilidades que se oferecem à sua escolha e das quais resultará 

um perfil particular construído em decorrência das ações e de sua perspectivas a serem lançadas e 

perseguidas no tempo humano. Escolhendo ou não, o homem se faz a si próprio. Posto que coincide 

com o nada e não possui um ser substancial, o homem é liberdade e se constrói no agir, na 

exterioridade. Daí a perspectiva sartriana do homem como ser que existe enquanto projeto, numa 

meta fora de si. Antes dele há o nada e apenas no agir humano é que o homem desvela o ser que 

perseguiu no tempo e que está sempre adiante de si. O futuro instaura, assim, a esperança de que o 

para si definitivamente capture a plenitude de seu ser, visto que parece coincidir com o que está 

ausente no para si e crê ostentar as prerrogativas de dotar de substancialidade o nada, de lograr sua 

completude, a supressão do vazio, momento em que o inacabamento do ser poderia ser suplantado e 

preenchido. Contudo, a supressão do nada e a realização do ser também erradicaria do para si seu 

atributo fundamentante, qual seja, a liberdade. É em busca desta utopia irrealizável que o homem se 

lança e age no mundo, na esperança de atingir o ser. Privilégio inafiançável e incompatível com a 

condição humana, visto que, no registro sartriano, o homem, ao contrário do ser, não é. Dessa 

ausência de ser, decorre a radicalidade de sua liberdade. O ser para si convive com a possibilidade de 

ser, lança-se em sua direção. Conquanto pareça estar sempre prestes a se completar, a contemplar o 
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advento de sua totalidade, está condenado à falta e à incompletude. O seu ser reside no futuro, 

horizonte a ser atingido, mas que, ao consumar-se não isentará o para si de sua precariedade, adiando 

mais uma vez a façanha de coincidir o que o eu é com o que deve se tornar. A realização do projeto 

instaura nova cesura, nova busca, um projeto outro. Tragicidade que habita os interstícios da vida 

humana: o homem nada mais é do que a possibilidade do homem, e não há como evadir-se do 

caráter imponderável de sua condição eternamente inacabada. A filosofia sartriana inviabiliza assim 

a oposição entre um eu indômito, livre e interior e um eu inautêntico e puramente adaptado, voltado 

para propensões utilitárias. As alternativas que se desenham para a existência humana - uma vida 

limitada ao factual ou uma vida significativa – configuram-se necessariamente na exterioridade. A 

liberdade sartriana é correlata da ausência de ser que nos define; a liberdade em Bergson deve-se à 

existência do ser nos confins da subjetividade. À interioridade plena, vital e pulsante que, segundo 

Bergson , nos habita, Sartre contrapõe o nada, o desejo insaciável de ser, o homem absurdo: 

“Bergson (...) queria reencontrar o mundo da existência, esta realidade precisa e primeira subjacente 

às construções artificiais da inteligência espacializadora, mas a existência bergsoniana é um mundo 

fluido e harmonioso, rico e mutante, enquanto que a existência de J. P. Sartre é plena de obsessões, 

repleta de pântanos (...) viscosos.” ( Mondadori; apud Chaix-Ruy; 1956:210) 

Ora, a  filosofia de Bergson admite  a procedência das angústias geradas pela assunção do 

nada, as quais afloram na vivência subjetiva que se exaure em si mesma e cujo vínculo com a 

totalidade se desvanecera. No entanto, a filosofia que faz da intuição seu método será aquela que 

declina de pensar o ser por desvio; inversamente, o fará de modo imediato, prescindindo 

completamente de uma representação prévia do nada. Desnuda-se assim a natureza psicológica e não 

matemática do real. O pensamento que pode suspender o véu que nos cega não se deixa presidir 

pelos critérios da ação, mas unicamente pelo desprendimento e pelo desejo de ver. Torna-se, assim, 

plausível o encontro com uma interioridade muito mais ampla do que aquela aventada por Sócrates: 

“ Aqui é preciso procurar ver para ver, e não ver para agir. Então o Absoluto revela-se muito perto 

de nós, e em certa medida dentro de nós.” (Bergson; 1971:292) É como se, pelo método proposto por 

Bergson, o germe que dorme no coração de todo homem, qual seja, o sentimento pungente do 

absurdo que instaura o inferno da subjetividade, não tenha mais por que despertar. Nesse caso, o 

personagem criado por Camus, o homem lúcido e revoltado destinado ao papel de um Sísifo feliz, é 
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suplantado por um outro que vivencia também a felicidade. Mas num registro outro.150 Em Bergson, 

esse sentimento não é experienciado juntamente com a assunção da dor e do absurdo, mas na 

plenitude, a qual não implica a inserção na estabilidade das verdades intemporais, o vislumbre do 

movimento em seu processo criador.151 Mais explicitamente, no lugar do sofrimento de Sísifo, a 

subjetividade que dissipa as angústias viscerais, ao compreender o fundamento do Ser, experiencia o 

sentimento da mais profunda alegria.  

Por consegüinte, a intuição filosófica, ao nos viabilizar a inserção na dimensão temporal 

do ser, que perfaz nossa interioridade mais oculta, da qual há muito nos evadimos, não apenas nos 

                                                 
150 Em O Mito de Sísifo, ensaio escrito por Albert Camus, o destino de Sísifo - rolar uma enorme pedra 
montanha acima, eternamente e sem propósito - é figurado como o horizonte de todos os homens. Ou seja, 
viver para nada, já que o único horizonte plausível é a morte. No registro de Camus, o absurdo não está no 
mundo mas no confronto entre a consciência humana, desejosa de explicações, de lógica, de respostas, e o 
mundo com sua irracionalidade imanente. O pessimismo do autor não faz concessões. O homem que inventa 
significados para a sua vida, seja investindo no futuro, na esperança ou na crença em Deus, trapaceia. Viver 
dignamente requer o enfrentamento de nossa condição absurda. Só aquele que olha a vida de frente, que 
reconhece em si o desejo de sentido, ao mesmo tempo em que não fantasia e assume racionalmente a dor 
oriunda da impossibilidade do sentido, pode ser digno. A lucidez está em vivenciar integralmente esse 
sofrimento visceral, em sorver a revolta perante o absoluta vazio no qual a vida se desdobra. O homem que 
atinge esta clareza é como Sísifo que, com seu olhar revoltado e despojado de ilusões, logra a felicidade e a 
liberdade em meio à sua condição absurda. 
151 Ao sentimento do absurdo é imanente uma nostalgia de uma vida mais intensa e efetiva, na qual o sujeito 
não atuasse como um estrangeiro em seu próprio mundo. Essa vida genuína seria aquela em que, para falar 
como Bergson, preponderariam os momentos nos quais o ritmo do tempo se acelera, em que tudo se tonifica e 
coincidimos conosco mesmos, visto que nos sentimos insertos na duração. O desejo da vida em si, de uma 
plenitude incompatível com a pequenez da vida cotidiana, é uma constante na literatura moderna. Niels Lyne, 
personagem do romance do escritor dinamarquês J.P. Jacobsen, é um típico representante desse espírito de 
época melancólico, no qual as ilusões se desvanecem e o sentimento de vazio definitivamente assola e inquieta 
a alma. Essa figura de ficção nos dá a ver o homem em estado de perplexidade constante, dono de um olhar de 
estranhamento frente à ausência de identidade entre a sua interioridade e o transcurso de sua vida. Com suas 
expectativas de felicidade sistematicamente frustradas, volta-se para a miragem longínqua de uma vida 
inacessível, da qual parece ter sido exilado: “(...) Niels Lyhne espera sempre que a vida finalmente chegue, de 
modo que não seja mais preciso poetar sobre ela, pois então o canto seria vida e a vida, canto. Esta deveria ser 
a redenção da temporalidade, o tempo que se transcende sem se negar: a melodia consiste na sucessão de sons, 
ou seja, no fluir do tempo, mas aferra a essência desse ritmo e o salva da fuga e do esquecimento. A música é o 
tempo que escorre, mas não se esvai, pois sempre retorna; é harmonia que não se sobrepõe à vida, mas se 
identifica com ela; é o devir libertado de seu perecer.(...) Entre canto e vida, entre essência e existência, 
duração e instante, abriu-se porém, segundo Jacobsen, uma cesura intransponível, condenando o primeiro à 
abstração e a segunda a uma opaca insignificância.” (Magris; 2000:10) Ora, como não ver no personagem de 
Jacobsen o homem que se perde de sua genuína subjetividade, o indivíduo condenado ao simulacro de si, como 
Bergson nos desvela no Ensaio? Trata-se do homem alijado do tempo, circunscrito às frivolidades do presente, 
no qual a vida nada é e equivale definitivamente à condenação de Sísifo. Não deixa de ser emblemático que, 
após a sucessão de desventuras que constituem sua vida, na qual todos os seus sonhos de felicidade, um a um, 
se esvaíram, o personagem direcione a totalidade de suas energias para o trabalho na agricultura: “Na 
agricultura não há suplício de Sísifo.” (Jacobsen; 2000: 259) 
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elucida acerca da inexistência do nada, não apenas dota de relevância e de vitalidade o pensar 

especulativo. Muito mais do que isso, a generalização da simpatia com o ser nos inebria com o 

ímpeto criador do tempo,  e a vida cotidiana, antes tão desprovida de sentido e amiúde propensa às 

investidas do tédio, ilumina-se, tonra-se radiante, uma vez que vislumbra sua pertinência ao processo 

incessante da criação. Eis a filosofia que, além de alargar a potencialidade do pensar, nos fornece o 

sentimento pleno da vida, ao nos desvendar o esplendor natural da vida interna, como o diria 

Fernando Pessoa152. Escreve Bergson: “Assim, aos olhos duma filosofia que se esforça para 

reabsorver a inteligência na intuição muitas dificuldades se desvanecem ou atenuam. Mas uma tal 

doutrina não facilita apenas a especulação. Dá-nos também mais força para agir e para viver. Porque 

com ela, já não nos sentimos isolados da humanidade, a humanidade já não nos parece também 

isolada da natureza que domina.” (Bergson; 1971:266) É fundamental elucidar que não se trata de 

um retorno a um todo inerte, ou da subsunção a um estado de absoluta contemplação. Trata-se da 

coincidência com a criação. Daí que a inserção no absoluto, que desvanece as agruras existenciais do 

eu, opera a imersão no movimento criador, jamais num estado de quietude. Reencontro que reinsere 

o homem no círculo vital, que alija o intelecto da perplexidade diante de sua existência e que assume 

em Bergson, particularmente em sua última obra, conotações místicas sem que se opere, contudo, 

uma fusão entre sua filosofia e a religiosidade.153 

                                                 
152 Em O Livro do Desassossego, o poeta, sob o heterônimo de Bernardo Soares, escreve: “Nada há pior que o 
contraste entre o esplendor natural da vida interna, com as suas Índias naturais e os seus países incógnitos, e a 
sordidez, ainda que em verdade não seja sórdida, da quotidianidade da vida. (...) O tédio dos grandes 
esforçados é o pior de todos. Não é o tédio a doença do aborrecimento de nada ter que fazer, mas a doença 
maior de se sentir que não vale a pena fazer nada. E, sendo assim, quanto mais há que fazer, mais tédio há que 
sentir.” (1989:103) 
153 A inserção no absoluto revela-se, assim, a experiência mística por excelência: “Uma mensagem que não 
saberia expressar, e que por isso tenta viver. Uma visão que não pode transmitir, e que por isso tenta dar a ver. 
Essa união espiritual é, no entanto, a definição possível do misticismo: na intuição mística devemos, portanto, 
procurar os indícios da identificação entre o homem e o absoluto.” (Leopoldo e Silva; 1994:296) Segundo 
Bento Prado Jr., As Duas Fontes da Moral e da Religião radicaliza a proposta tecida em A Evolução Criadora. 
Ou seja, o processo evolutivo encontra na experiência mística a sua verdade final, uma vez que na última obra 
a dimensão cósmica e criadora transforma-se explicitamente no Deus criador. A superioridade dessa 
experiência estaria no fato de que ela definitivamente transcende a experiência profana; é por intermédio da 
religiosidade, da experiência concreta de Deus, que compartilhamos a real natureza do eu e o princípio 
absoluto da vida. É, enfim, para o sentimento místico que a intuição nos conduz: “A intuição, nós o vimos, é a 
consciência do nascimento e da gênese da essência. A intuição mística passa a ser a consciência do nascimento 
e da gênese da totalidade das coisas, visão, em Deus, da criação do universo.”  (Prado Jr.; 1989:210) Cumpre 
frisar, contudo, que a filosofia logra a reflexão sobre os fundamentos da vida, como o impulso vital e a 
experiência mística, mas não os substitui. Nessa perspectiva, Bento Prado observa que o pensar filosófico 
circunscreve-se à produção de imagens que se corrigem e se transmudam no processo de sistematização, as 
quais nos aproximam provisoriamente da criação e da experiência mística. Este esforço do pensamento não 

 339



É nessa perspectiva que Bergson, em O Pensamento e o Movente (1959:1391), assevera 

que a extensão desta apreensão intuitiva do real à nossa vida em geral nos levaria a vivenciar uma 

espécie de quarta dimensão, na qual prevaleceria a solidariedade entre a percepção atual e as 

percepções passadas, em seus detalhes e singularidades, com a necessária ampliação de nosso futuro. 

O real seria então vivenciado em sua dinamicidade contínua e variável, e a alegria de coincidirmos 

com nosso ser e, simultaneamente, com o ser que nos ultrapassa, vitalizaria nossa subjetividade, 

comumente pulverizada e empobrecida por uma apreensão exterior de si mesma. Certamente, nos 

emanciparíamos do pensamento metafórico e não apenas pensaríamos, mas viveríamos em duração. 

Afinal é com a vida mesma que restabeleceríamos nosso elo, pulverizando todo e qualquer resquício 

de vazio e absurdidade que anteriormente atormentara nossa alma: “E quanto mais mergulhamos na 

duração real, mais nos colocamos na direção do princípio, portanto transcendente, do qual nós 

participamos e cuja eternidade não deve ser uma eternidade da imutabilidade, mas uma eternidade da 

vida: como, de outro modo, poderíamos viver e nos mover nela?” (Bergson; 1959:1392) A 

generalização da intuição ao suplantar a perversão e a perda da consciência, contamina a vida em 

suas diversas esferas. A inserção na transitividade, propiciada pelo reencontro do Eu profundo e pela 

inserção no ser, promove a assunção de nossa condição de seres livres, para os quais os ritmos da 

vida se tornam intensos e a realidade se tinge de um colorido vibrante. O reencontro deste elo 

perdido constitui, na filosofia bergsoniana, o caminho para a experiência da alegria que se oporá ao 

sentimento da absurdidade. Diferente do prazer que, no registro do autor, consiste num recurso 

natural para que o ser vivo concentre sua energia na conservação da vida, a alegria, inversamente, é 

pura desmesura, implica o inebriar-se da natureza da vida quando experienciamos efetivamente o 

processo criador. Nesse sentido, Bergson contrapõe, ao sentimento do absurdo e às suas 

                                                                                                                                                     
poderá jamais nos dar a visão definitiva e absoluta de Deus: “A imagem do impulso vital não pretende 
substituir o ser em sua intimidade; ela o visa através de suas múltiplas aparições. Ela é o horizonte de uma série 
de análises empíricas de pormenor. Ela não põe uma essência a partir da qual se possa deduzir a natureza: ela 
se encontra, por assim dizer, ao termo da investigação empírica e dela retira o seu valor. A imagem resume 
grosso modo o saber empírico e, mais ainda, indica e torna presentes as lacunas desse saber. Ela é portanto 
instrumento de um pensamento que se sabe finito, e que não se toma por uma visão absoluta.” ( Prado Jr.; 
1989: 213) Sob esse prisma, a volta da filosofia de Bergson para a idéia de Deus não negligencia a distância 
entre a reflexão filosófica e a experiência mística. Pelo contrário, sua obra propõe-se a pensar a experiência, 
reportando-nos aos elementos empíricos, e não a produzir noções que possam valer-se como os próprios 
fundamentos, prescindindo da experiência. Como sustenta o comentador, a conotação mística que a criação 
assume não faz do filósofo aquele que efetua a passagem ao sobrenatural. Daí provém que a filosofia 
assumindo sua finitude enquanto pensamento, não se arvore fonte de visões absolutas e permaneça aquém do 
misticismo, dele diferenciando-se radicalmente. O pensamento filosófico mantém-se, assim, e “nos limites do 
que é possível mostrar.” (Prado Jr.; 1989:213). 
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conseqüências, a experiência da alegria visceral, a qual não deixa espaço para o nada ou para o 

sentimento do vazio que permeia a condição humana: “É a alegria que, como aceitação do real (...) 

em seu engendramento, desempenha o papel de uma verdadeira transcendência, indicando para além 

de si mesma uma superação da subjetividade.” (Prado Jr.; 1989:38) . Alegria que nos conduz enfim à 

dimensão mais visceral de nossa existência. 154 

Ao coincidir com o movimento criador, o homem vislumbra a comunidade entre sua 

natureza subjetiva e o ser em geral, suplantando, assim, a angústia da existência que assedia a 

inteligência em seu permanente desnorteamento oriundo seja da incapacidade de vincular-se a uma 

totalidade, seja da impossibilidade de compreender ou vislumbrar, na duração, a sua própria gênese. 

Nas palavras de Bento Prado: “Pensar em duração é identificar-se com a temporalidade do próprio 

surgimento do objeto enquanto objeto. E desta perspectiva ‘divina’ dissipam-se as angústias ligadas 

à condição humana e que, no nível da consciência filosófica, assume a forma de uma interrogação 

pelo fundamento e pela origem do próprio ser.” (Prado Jr.; 1989:36) O vislumbre da intuição na 

filosofia proporcionar-nos-á, enfim, o reencontro do tempo, da substância do eu, a superação do 

absurdo, a assunção da alegria. Ao sermos brindados com o pensar em duração, essa alegria se 

desvela como experiência ao alcance de todo homem. Pela intuição nos evadimos da absurdidade e 

nos inserimos no movimento criador do tempo. É a ele que as imagens involuntárias da memória e as 

imagens criadas pela arte nos remetem.    

                                                 
154 A angústia figura, nas correntes existencialistas, como instância fundamentante da condição humana e 
também como pressuposto para a superação de nossa existência absurda. Outro o registro de Bergson. O ser 
pensante ao se reconhecer como produto da criação, logra o deslindar das possibilidades de superação de sua 
existência aparentemente banal e sem sentido. Em tal perspectiva, não é a angústia que logra a transcendência 
ou a superação da condição humana como postulado pelos existencialistas, mas a alegria da autocompreensão. 
A elucidação da verdadeira natureza do eu torna plausível ao homem a superação do absurdo e de sua limitada 
e trágica condição: “Como para Heidegger, para Bergson a significação do nada se esboça e se oferece na 
experiência da angústia. Mas, para Bergson, esse estado afetivo não indica nenhuma transcendência, nenhuma 
superação possível da sua imanência psicológica. Pelo contrário, a experiência da angústia aparece como uma 
regressão à pura subjetividade, como perda de contato com o real. É a alegria que, como aceitação do real e 
colaboração em seu engendramento, desempenha o papel de uma verdadeira transcendência, indicando para 
além de si mesma uma superação da subjetividade. (...) poderíamos dizer que Bergson opõe a dialética da 
alegria às antinomias da angústias.” (Prado Jr.; 1968:38)  
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V. A expressão da interioridade nas imagens criadoras 

1 – A dança das imagens contra os conceitos 

Como sustentado por Bergson uma indefinitude de vezes no decurso de sua produção, a 

substancialidade do movimento em nenhuma instância é tão concreta como no domínio da nossa 

interioridade, ou seja, na consciência que temos de nossa própria pessoa, quando nos desviamos do 

seu simulacro. Assevera o autor na Introdução à Metafísica: “Há uma realidade, ao menos, que 

todos apreendemos de dentro - por intuição e não por simples análise. É nossa própria pessoa em seu 

fluir através do tempo. É nosso Eu que dura. (...) Podemos não simpatizar intelectualmente, ou 

melhor, espiritualmente com nenhuma outra coisa. Mas simpatizamos, seguramente, conosco 

mesmos.” (Bergson; 1974:21) No íntimo de cada um de nós percebemos estados sucessivos onde 

cada um deles revela o seu sucessor e contém o que o precedeu, de tal modo que não haveria 

pertinência em explicitar claramente a finitude de um e a origem de outro, posto que “(...) nenhum 

deles acaba ou começa, mas todos se prolongam uns nos outros.” ( Bergson; 1974:22) Essa visceral 

mutabilidade se revela desde que o véu da razão seja afastado e os obstáculos para o conhecimento 

de si se minimizem. O Eu que aí vivenciamos é uno em sua descontinuidade e produção incessante 

de novidades, permeado por distintos estados afetivos que revelam a contínua melodia de nossa 

intimidade, os detalhes sutis de nossa história mormente ocultados pela seleção pragmática, mas com 

o qual podemos coincidir intuitivamente.  

Destarte, a reflexão acerca do Eu profundo e indômito que é central no Ensaio, se 

desdobra e repercute por toda a obra de Bergson, como observa Gilson.155 Ora, uma filosofia que 

tome como objeto de investigação esse caráter múltiplo, psicológico e interno da duração que se 

desvela na profundidade de nosso Eu, deve divorciar-se da passividade e da pura contemplação. 

Inversamente, cabe a ela nos instalar na transitividade interna do tempo, por intermédio de um 

sucedâneo de atos multifacetados que nos remetam ao movimento criador. Neste sentido, 

compreendemos quando Bergson sustenta que a intuição “não é um ato único, mas uma série 

                                                 
155 Comenta o autor: “O eu profundo do Ensaio permanece, através de toda a obra de Bergson, o centro da 
ação e do conhecimento. Ele é a duração da pessoa, concentrada em si mesma, que se torna, na medida em 
que se passa das profundezas à superfície, um sistema articulado, um conjunto estruturado adaptado ao 
mundo material e em comunicação com ele. A teoria dos planos de consciência de Matéria e Memória, 
retoma a mesma idéia. O plano do sonho é o eu profundo separado da ação. O plano da ação leva, pela 
inteligência, ao eu superficial. A filosofia por sua intuição apreende a duração de seu eu profundo, mas 
cada homem pode apreender a si mesmo por uma intuição fundamental.” (Gilson; 1978:66) 
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indefinida de atos, todos sem dúvida do mesmo gênero, mas cada um de uma espécie bem particular 

e (...) esta diversidade de atos corresponde a todos os graus do ser.” (Bergson; 1974:39) O método 

filosófico revela-se, assim, fundamentalmente ativo. É importante observar que não se trata aqui da 

atividade pertinente ao intelecto, o qual se traduz na fragmentação do movimento, mas do ato 

criador. Por intermédio do agir criativo a filosofia logra a inserção na transitividade interna do eu, no 

tempo. Deleuze comenta essa concepção bergsoniana do método filosófico: “A intuição é o gozo da 

diferença. Mas ela não é somente o gozo do resultado do método, ela é o próprio método. Como tal 

ela não é um ato único, ela nos propõe uma pluralidade de atos, uma pluralidade de direções.” 

(Deleuze; 1999: 97)  

Sabemos que distintamente das categorias esquemáticas e conceituais que perscrutam o 

objeto do ponto de vista da generalidade, constância e identidade, a intuição instaura-se na própria 

mobilidade, perseguindo a lógica interior das coisas. Por essa razão, a metafísica deve, 

decididamente, ultrapassar a natureza estacionária dos símbolos, como Bergson assevera no 

Pensamento e o Movente (1974:20), ou na Introdução à Metafísica (1974:35), insistindo que a 

cesura com lógica simbólica consiste na razão de ser da filosofia. A despeito disso, Bergson 

reconhece um problema que à primeira vista poderíamos designar uma aporia. Ou seja, ao estarmos 

em posse do método intuitivo que leva à coincidência com o absoluto e com a mobilidade vivente do 

real, deparamo-nos com a exigência de expressar o intuído. Guiando-nos pelos parâmetros da 

inteligência, tendemos a dar à intuição - e portanto à duração - o delineamento conceitual que 

assume a solidez das definições nas quais o pensamento se ancora. Tal procedimento equivale, em 

última instância, a reificar a intuição que, em si mesma, é arredia a cristalizações. Evadimo-nos, 

assim, do pensar em movimento e nos circunscrevemos aos limites da representação simbólica, das 

metáforas do pensamento. Risco que efetivamente consumou-se na história da filosofia. Impõe-se, 

pois, a necessidade de conjeturar um caminho pelo qual a expressão do real enquanto duração, pelas 

vias intuitivas, não colida com as formas cristalizadas pelas quais se expressa a inteligência. Bergson 

não se esquiva desse intento. Nas páginas precedentes, tematizamos a necessidade de a filosofia 

promover a inversão da marcha habitual do pensamento para alcançar o movente. Ao darmos 

continuidade a essa incursão nos textos do autor, veremos descortinar-se também o modo pelo qual a 

filosofia poderia superar a contradição entre a apreensão do intuído e a natureza formal e paralisante 

dos símbolos que poderiam comunicá-lo, logrando, desse modo a expressão da intuição  
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Ao considerar que a intuição implica uma multiplicidade de atos, caminhos diversos e 

inusitados, Bergson insinua que o método da filosofia deve ser essencialmente inventivo. 

Certamente, compete à filosofia - ou à metafísica, à qual concerne o conhecimento do espírito -, ir 

além da rigidez dos conceitos não apenas para coincidir com o ser, mas também para expressá-lo: “É 

preciso para isto que ele (o espírito) se violente, que inverta o sentido da operação pela qual pensa 

habitualmente, que ele examine, ou melhor, reforme constantemente suas categorias.” (Bergson; 

1974:38) Nesse sentido, ao tomar como objeto de investigação a realidade em suas múltiplas 

nuances, a filosofia deve abdicar do pensar usual que se consuma por justaposição de intervalos 

estanques e esforçar-se para tecer, em concomitância com o real, a própria mobilidade interior das 

coisas de modo que, ao representá-la, a forma de expressão não solidifique seu movimento. Em 

outros termos, a expressão desses atos múltiplos e diversos que perfazem a intuição deve também 

sugerir e desvendar a mobilidade que define o objeto da filosofia. Daí provém que, para expressar ou 

dar forma à intuição, a filosofia não pode pautar-se pelos símbolos, os quais findam por escandir o 

movimento e deturpar seu objeto, pulverizando completamente o inebriar da inteligência com a 

franja de vida que a circunda e que nos permite coincidir com a interioridade do ser.  

Perante a imperiosidade de expressar o intuído, Bergson aponta uma alternativa, qual 

seja, a criação de conceitos dotados de flexibilidade, representações maleáveis, aptas a se moldarem 

às formas evanescentes da intuição. Essas formas de expressão que Bergson qualifica de fluidas e 

móveis, certamente perdem em exatidão para os conceitos mais objetivos, mas revelam-se capazes 

de ultrapassá-los em alcance e precisão. Notemos que a fecundidade de tais formas reside em sua 

maleabilidade e em sua capacidade de perseguir a vida interior em seu processo qualitativo, 

apreendendo o que há nela de singular, de ímpar, de não idêntico. Não obstante, esses modos de 

expressão, aos quais alude Bergson, serão ainda conceitos, mas dotados de uma natureza outra: “ (...) 

( o espírito) desembocará assim em conceitos fluidos, capazes de seguir a realidade de todas as suas 

sinuosidades e de adotar o próprio movimento da vida interior das coisas.” (Bergson; 1974:38) 

Poderíamos conjeturar que o termo conceito talvez não fosse o mais apropriado para designá-los, 

ainda que Bergson a ele recorra. No entanto, se levarmos em conta a fluidez e a mobilidade dessas 

representações juntamente com a teoria bergsoniana acerca das imagens, tecida em Matéria e 

Memória, segundo a qual a natureza das imagens transita entre a matéria e o espírito, não seria 

improcedente considerar que as formas de expressão preponderantes na filosofia devem ser não os 

conceitos analíticos, mas conceitos imagéticos. Mais radicalmente, poderíamos afirmar que essa 
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alternativa de expressão, entrevista pelo autor, consiste antes em imagens do que em conceitos. A 

despeito de seus limites, as imagens, perpassadas por uma substancial carga afetiva, desnudam-se 

como o caminho da expressão.  

Não obstante, escreve o autor na Introdução à Metafísica: “Se evoco um espectro de mil 

nuances, tenho diante de mim uma coisa completamente pronta, ao passo que a duração se faz 

continuamente. (...) A vida interior é tudo isto de uma vez, variedade de qualidades, continuidade de 

progresso, unidade de direção. Não poderíamos representá-la por imagens.” (Bergson; 1974:23). 

Haverá aqui uma contradição com o que afirmamos acima? Atentemos: os conceitos são 

inadequados para a representação da vida interior, mas imagens puramente instrumentais, imagens-

coisas, atualizadas e coadunadas aos propósitos da ação, são igualmente incapazes de expressarem o 

ser: “Sem dúvida, nenhuma imagem jamais reproduzirá o sentimento original que tenho em mim 

mesmo (..) Aquele que não for capaz de se dar a intuição da duração constitutiva de seu ser, nada 

seria capaz de fazê-lo e, os conceitos menos ainda que as imagens.” (Bergson; 1974: 23) É 

necessário frisar que, quando sustentamos a possibilidade da imagem como expressão do ser, trata-se 

fundamentalmente de imagens destituídas de conotação instrumental, ainda que essas imagens 

arredias à vocação pragmática da inteligência sejam também incapazes de representar o ser. Se os 

conceitos pretendem a substituição do objeto, retendo dele não a singularidade, mas o que nele se 

assemelha exteriormente a outras realidades, no intuito de representá-lo com exatidão, o registro das 

imagens não almeja a representação exata ou a substituição do real. A inexatidão imagética, que é 

déficit de representação, revela-se simultaneamente como uma superioridade em relação às formas 

conceituais. Opostas a essas últimas, as quais almejam a tradução literal do objeto, as imagens, com 

suas limitações, logram sugerir de forma mediata a coincidência com o real. Daí que Bergson não 

confira a elas, como a citação acima explicita, a capacidade de representar exatamente a duração ou 

a sua intuição, a qual é por si mesma irrepresentável.  

As imagens restringem-se a incitar e a ensejar à consciência uma atitude, o esforço 

necessário para dilatar-se e transcender a natureza formal na qual comumente ela se engessa, 

propiciando, assim, o alcance do intuído. Encontro de caráter essencialmente indireto. Escreve 

Thibaudet: “Uma realidade que dura não pode estar realizada antes de ter durado, nem mesmo 

depois disso; ela realiza-se durando. Uma filosofia da duração não poderia pois fornecer uma idéia, 

uma imagem, um sentimento, da duração a não ser por aproximações (...) e sobretudo por um apelo à 

consciência, por uma convocação para tomar contato com a duração interna.” (1923:19) 
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Diversamente dos conceitos que perseguem uma tradução equivalente e dogmática, as imagens são 

fecundas na medida em que não se deixam cristalizar numa representação única. Sugerem, assim, 

diversos significados que se complementam ao mesmo tempo que ensejam uma confluência em 

direção a algo que as ultrapassa. Nessa perspectiva, o lugar da intuição jamais será preenchido pela 

imagem, a qual se limita a evocá-la sem a pretensão de substituí-la. A substituição redundaria numa 

cristalização, na supressão do movimentos e na perda inevitável do intuído. As imagens devem, pois, 

comportar uma carga de imprecisão que, paradoxalmente, findam por torná-las mais precisas que os 

conceitos. A precisão advém na medida em que, forçando-nos a imaginar, elas, as imagens, lançam-

nos para o que está além delas. Nesse sentido, o papel das imagens não é o de traduzir a intuição, 

mas o de evocá-la através da margem de indeterminação significativa que as constitui e que 

conferem a elas maior capacidade expressiva do que os conceitos. As imagens configuram-se, assim, 

como visões que nos remetem a uma visão outra: “Dar a ver o que não pode ser compreendido é a 

função da imagem enquanto sugestão; eis por que a imagem não causa representação, mas representa 

diretamente a visão indireta que podemos ter do conteúdo intuitivo.” (Leopoldo e Silva; 1994:320) 

Desse modo, alcançamos o imediato, o qual só será alcançado de modo mediato, pela mediação 

imagética.156  

Entretanto, assevera Bergson, por sua multiplicidade qualitativa, pela dinamicidade 

afetiva que a peculiariza, a vida interior não pode ser sugerida por uma única imagem. A duração 

similariza-se em certos momentos com uma unidade que progride, mas, em outros‚ mostra-se mais 

condizente com uma multiplicidade de estados dispersos, que se adulterariam numa representação 

unívoca. A sugestão do Eu interior por uma única imagem seria portanto improcedente. Uma única 

imagem lograria a exaltação de apenas um aspecto desta multiplicidade, sacrificando um aspecto 

outro tão substancial quanto aquele privilegiado. Daí que uma imagem apenas não possa traduzir ou 

nos remeter ao intuído. Entretanto, se nenhuma imagem logra ocupar o lugar da intuição, se 

nenhuma delas desvela a duração interior, inúmeras imagens diversificadas, delineando uma 

convergência de suas ações, viabilizam a indução da consciência para o ponto preciso no qual se 

                                                 
156 De acordo com Bento Prado Jr., a coincidência com o real se efetiva na recuperação do imediato. Não 
obstante, a inserção do imediato dar-se-á por vias mediatas: “O salto para o imediato não é, ele próprio, 
imediato. Ele apenas é feito através da longa série de mediações constituídas pelo recurso ao testemunho 
do pensamento positivo. Não se trata de opor, simplesmente, à mediação deformadora dos conceitos, a 
presença diáfana dos ‘dados imediatos’. O imediato é objeto de uma conquista, e a volta às fontes uma 
longa viagem. A volta às fontes é o caminho que nos leva do para nós ao em si, isto é, que dilui os 
prestígios do entendimento, tornando visível o oculto.” (1989:73)  
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inscreve uma intuição que espera ser captada. Escreve Bergson: “Escolhendo imagens tão 

disparatadas quanto possível, impediremos que uma qualquer dentre elas venha a usurpar o lugar da 

intuição que ela está encarregada de evocar, pois neste caso ela seria imediatamente expulsa por suas 

rivais. Fazendo com que todas exijam de nosso espírito, apesar de suas diferenças de aspecto, a 

mesma espécie de atenção e, de alguma forma, o mesmo grau de tensão, acostumaremos pouco a 

pouco a consciência a uma disposição bem particular e bem determinada, precisamente aquela que 

deverá adotar para aparecer a si mesma sem véu.” (Bergson; 1974:23) O jogo entre imagens diversas 

impede que uma dentre elas cristalize dogmaticamente um sentido, o que sacrificaria a mobilidade e 

daria à imagem o estatuto de  imagem-coisa, à qual subjaz a mesma fixidez característica dos 

conceitos. Logo, imagens múltiplas e multifacetadas que encenassem o movimento, de modo que 

nenhuma delas preponderasse sobre as outras, lograriam conduzir-nos ao vislumbre da 

transitoriedade. 

A consecução dessas imagens multifacetadas em meio a uma variabilidade arredia a 

qualquer cristalização vem aquilatar a capacidade da consciência para a coincidência com a sua 

transitividade interna. Numa palavra, a multiplicidade das imagens educa a consciência para uma 

disposição. Como observa Emille Bréhier, essas imagens que vêm ocupar o lugar do conceito e que 

proliferam nos textos bergsonianos  são imagens moventes, substancialmente dinâmicas, que 

permitem ao espírito a volta para si mesmo. São geradas pelas forças intuitivas - e, também,  

imaginantes -  com as quais a inteligência se inebria quando realiza uma torção sobre si mesma. 

Essas imagens a despeito da intimidade que comumente revelam, não falam de si mesmas, mas nos 

remetem a algo fora delas, ou seja, à intuição. De uma forma indireta, num jogo que 

simultaneamente desvela e oculta, elas visam a nos conduzir àquilo que no âmbito dos conceitos 

permaneceria eternamente inexprimível. Não seria incorreto afirmar que no movimento que 

estabelecem entre si fazem com que nos esqueçamos delas, logrando assim dizer o indizível que as 

ultrapassa. Nesse caso, a dança das imagens estabelece uma limitação recíproca, forçando-as a se 

anularem umas às outras, explicitando suas insuficiências e, simultaneamente,  propiciando  ao 

espírito o vislumbre do que nenhuma delas isoladamente poderia expressar: “ (...) isso é que é 

importante, esta insuficiência de cada uma, que é percebida no conflito que se faz nascer entre elas e 

que levará o espírito a ultrapassá-las.” (Bréhier; 1949:118) Destarte, o movimento das imagens, esta 
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dança de contenção recíproca, impede que uma delas se sobressaia e se solidifique, adquirindo a 

tônica do dogma. 157 

É inequívoco que a expressão da intuição não se efetivará sem a construção de idéias. 

Estas, entretanto, terão minimizado seu grau de abstração e apresentar-se-ão mais concretas, uma vez 

que uma franja de imagens as circundará, dotando-as de uma tônica outra que não a da metáfora do 

pensamento. As múltiplas imagens que assumem a conotação de conceitos fluidos, ao contrário dos 

conceitos analíticos que se pretendem exatos, apenas sugerem o intuído; esta sugestão, no entanto, 

nos conduz a uma  visão direta do real. Assinala o filósofo em O Pensamento e o Movente: “Quando 

abordamos o mundo espiritual, a imagem, se ela não faz mais do que sugerir, pode dar-nos a visão 

direta, enquanto o termo abstrato, que é de origem espacial e que pretende exprimir-se, deixa-nos 

freqüentemente no domínio da metáfora.” (Bergson; 1974:128) Vislumbramos, assim, que a 

consciência deixar-se-á conduzir não pela fragmentação sistemática operada pelos conceitos, mas 

por imagens dançantes. Em sua multiplicidade, as imagens direcionam a consciência para a 

mobilidade interior, de modo que se torne viável ao Eu mirar-se a si mesmo despido do véu com que 

comumente se apreende. 

Em consequência disso, convém equacionar, mais verticalmente, a natureza dessas 

representações imagéticas, mensageiras do ser, e o faremos detendo-nos sobre as reflexões 

bergsonianas concernentes à emoção criadora. A filosofia, como Bergson assinala no decurso de sua 

obra, tem como norte de persecução o espírito, o devir, o movimento criador. Para apreendê-lo deve 

revelar-se criadora e móvel como seu objeto. Nessa perspectiva, unicamente uma filosofia 

essencialmente inquieta e inventiva, radicalmente insuflada por essa emoção criadora - imanente à 

arte, à profundidade do Eu e ao ser em geral -, poderia gerar esses conceitos maleáveis, essas 

imagens fluidas, distanciando-se dos sistemas científicos e aproximando-se, inevitavelmente, da arte.  

 
                                                 

157 À guisa de exemplificação, vale notar que ao enunciar a limitação da linguagem em sua absoluta 
cumplicidade com a estrutura e com a vocação do intelecto, Bergson alude à dificuldade mesma de 
expressar o processo vital. Nesse sentido, recorrer à imagem do impulso é a alternativa que se configura, 
porquanto não há no mundo físico nenhuma imagem que possa nos aproximar efetivamente da natureza da 
vida. A imagem do impulso nos permite uma aproximação daquilo que na vida é da ordem do indizível e 
não pode ser contemplado pelas categorias fornecidas pela linguagem que, em auxílio do entendimento, 
articula em idéias justapostas umas exteriores às outras, metaforizando o pensamento. Notemos contudo, 
que não se trata aí de uma imagem unívoca de significado fixo. Inversamente, a imagem de élan vital é 
dotada de dinamicidade e sugere à consciência a mobilidade numa multiplicidade de interpretações, uma 
vez que a ela se conectam noções com esforço, sentido, origem e obstáculo.  
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 2 – A emoção criadora na arte e no tempo 

De acordo com Bergson, ao conhecimento humano e à civilização subjaz um impulso, 

uma força que antecede a vida em geral, e que habita as profundezas mais obscuras do homem. A 

origem de toda criação reside nessa energia primitiva, a qual constitui a aurora da obra humana em 

suas múltiplas dimensões. Trata-se de uma emoção criadora. Escreve Gilles Deleuze: “Na verdade, a 

emoção precede toda a representação, sendo ela própria geradora de idéias novas.(...) a emoção é 

criadora, primeiramente, porque ela exprime a criação em sua totalidade, (...) porque ela própria cria 

a obra na qual ela se exprime (...).” (Deleuze; 2000:90) A emoção criadora é inerente à natureza da 

vida, que é a de engendrar o novo, instaurar o inédito a cada instante e deflagrar o devir pleno de 

imprevisibilidades, coincidindo, assim, com o tempo.  

Nesse sentido, Bergson diferencia essa emoção fundamental e fundamentante daquela 

que procede de uma idéia, de uma representação ou imagem que nos sensibiliza a partir de um 

estado intelectual. Trata-se, nesse caso, de uma emoção infra-intelectual, que reverbera no Eu 

psicológico: “É a agitação da sensibilidade pela representação que nele desemboca.” (1978:37) 

Assim, uma emoção mais visceral não será aquela que advém de uma forma, mas aquela que a 

antecede temporalmente, que constitui em última instância sua fonte primordial e que emana da 

dimensão ontológica da subjetividade e da vida em geral. Força emotiva que está na gênese de toda a 

criação, prenhe de representações, formas e idéias. Certamente, essa afetividade não se circunscreve 

à forma na qual a criação assume sua existência, antes e mais do que isso, coincide com o 

movimento afetivo que lhe conferirá existência. Consiste, não num interesse ou numa atenção, como 

se equivoca em assinalar a psicologia, mas numa energia originária, supra-intelectual, que antecede e 

impulsiona o esforço criador. Mais precisamente, a emoção criadora presentifica-se na “ relação 

daquilo que engendra com o que é engendrado.” (Bergson; 1978:37) Assim, a natureza criadora que 

transcende a consciência reflexa, ainda que seja por ela obnubilada, é permeada por uma emoção 

dinâmica cuja energia insufla e suscita a obra humana. Incluem-se aí a sociedade, a ciência, a 

linguagem, a arte. Nessa senda, ao escrever As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson 

assinala que a inteligência é incitada por essa emoção e, ao dar procedência aos seus 

empreendimentos, encontra nela as energias para perseverar. Ao invés de ser gerada pelas 

representações, a emoção criadora constitui sua fonte originária. Nela se engendra a intuição que 

transfigurará e sensibilizará a inteligência. Assinala Trotignon: “A emoção criadora é a gênese da 

intuição na inteligência. Portanto se o homem acede à totalidade criadora aberta, é por agir, é por 
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criar, mais do que por contemplar. (...) Para a vida, e por consegüinte, para nós, completar-se é 

continuar a criar.” (1968:94) Ora, a criação não advém sem que os afetos sejam mobilizados. O ato 

criador confunde-se, assim, com esta emotividade primordial que, enfim, encontramos nos confins 

de nós mesmos e em relação à qual nos aproximamos à medida que nos afastamos do Eu 

convencional e social. Não são outras essas regiões subterrâneas da alma que não aqueles planos de 

consciência que nos conduzem à dimensão ontológica do Eu, na qual viceja a temporalidade genuína 

em sua mobilidade incessante. Daí provém a energia que estremece e mobiliza afetivamente a alma. 

158 

Ao aludir à emoção criadora, Bergson enfatiza que ela não apenas antecede e gera toda a 

racionalidade, mas impregna e funde-se ainda mais plenamente com as representações antinômicas à 

lógica racional, aquelas que não carecem do corte e dos conceitos estacionários, quais sejam, o 

sonho, o devaneio, a arte, o ato moral genuíno159 e, poderíamos acrescentar, a filosofia. Não deixa de 

                                                 
158 Ao problematizar esta pulsão afetiva que antecede a razão e que também a engendra, Bergson ressalta 
que esta emoção pode sustentar doutrinas multifacetadas e distintas entre si, mas nunca é delas derivada; 
constitui antes a sua fonte. Segundo o autor, inicia-se com Sócrates uma tradição secular para a qual a 
racionalidade e a função lógica do espírito constituem o dom supremo da humanidade. Tanto na sua ironia 
como na dialética platônica, pretende-se o afastamento dos equívocos e das opiniões errôneas, cuja 
superação nos conduz ao conceito em sua plena e inequívoca racionalidade. Escreve Bergson: “O objeto 
desse diálogo é chegar aos conceitos que se encerram em definições; esses conceitos converter-se-ão nas 
idéias platônicas, e a teoria das idéias, por sua vez, servirá de modelo às construções, por sua vez racionais 
por essência, da metafísica tradicional.”(Bergson; 1978:50) Nessa senda, o desdobramento da filosofia 
socrática vai estabelecer uma correlação entre conhecimento e virtude, de modo que a razão adquira 
qualidades morais. A racionalidade torna-se constitutiva da vida moral, assumindo um estatuto nunca 
alcançado até então, observa Bergson. A volta para a interioridade, o conhece-te a ti mesmo, propicia o 
conhecimento dos potenciais inexplorados da razão. Implica, assim, o aprendizado do uso correto do 
pensamento lógico. Ao bem pensar é concomitante o bem viver, visto que para os gregos conhecimento 
sinonimiza com virtude. Nesse registro, o percurso em direção ao conhecimento é também o caminho do 
aperfeiçoamento moral, posto que a busca metódica dos universais no que se refere ao universo humano é 
indissociável do processo transformador da subjetividade. O homem que efetivamente conhece e acede aos 
caminhos da razão é aquele que vislumbra o bem. Eis o homem sábio, eis o ideal de homem público. Não 
obstante, o próprio Sócrates enfatiza que o exercício desta racionalidade filosófica responde a um 
chamamento, a um comando oriundo das dimensões mais obscuras de sua interioridade. O demônio 
socrático acompanha-o, adverte- o. Sócrates faz desse chamamento a suma maior de sua conduta, uma vez 
que prefere a morte a denegá-lo. Ora, o demônio socrático sinaliza a existência de algo não racional, mais 
forte e poderoso que toda a racionalidade, uma emoção anterior cuja energia é produtora do próprio 
pensar.  
159 Em definitivo, o conhecimento em direção à sabedoria, para Bergson, não coincide com a 
incrementação da capacidade lógica. Inversamente, concerne justamente ao ultrapassamento da razão e ao 
alcance da intuição. No entanto, assim como entrevemos na filosofia socrático- platônica um vínculo 
inelutável entre conhecimento e aperfeiçoamento moral, também em Bergson o homem moralmente 
superior é aquele que tem o efetivo conhecimento do ser. Mas no registro bergsoniano, permanecer no 
território da lógica racional implica a circunscrição a uma moral socialmente imposta, destituída de 

 350



ser curioso que o texto de Bergson nos incite a situar a filosofia no mesmo plano em que vicejam as 

produções que o pensamento filosófico, em sua história, subestimou e das quais desejou se 

diferenciar. Mas essa associação adquire pertinência se considerarmos que a filosofia, assim como a 

arte e o sonho concernem a um tipo de representação que só se consuma quando nossa atenção se 

flexibiliza e transcende o recorte da imagem-centro, minimizando os imperativos da ação e da 

sobrevivência. Nessa perspectiva, mais do que as obras da razão, procedem dessa energia original as 

obras derivadas do potencial fabulador, como Bergson o designa. Lembremos que a prioridade da 

inteligência humana é funcional. Antes de sonhar ou de filosofar o homem deve responder aos 

estímulos externos; ele deve viver. Não obstante, quando Bergson alude à capacidade de fabular 

enquanto atributo da vida psíquica, ratifica uma convicção que permeia os seus textos: a vida mental 

ultrapassa a inteligência, a qual gravita substancialmente em torno das expectativas de ação. O 

aflorar das “representações fantasmáticas”, tal como o autor se expressa em sua última obra - As 

Duas Fontes da Moral e da Religião -, evoca necessariamente o atuar da imaginação -  faculdade 

fabuladora por excelência - a qual, transbordando o recorte do intelecto, se presentificará 

fundamentalmente na religião, mas outrossim, na arte.160  

Como sustenta Bréhier, há inevitavelmente, um certo fabular, decorrente do mau uso da 

imaginação, cujo paroxismo resulta na construção de fantasmagorias negativistas, na representação 

do nada, na edificação de uma representação simbólica e imóvel de nossa interioridade movente. No 

entanto, em sua última obra, Bergson argumenta que a fabulação equivale a uma propriedade que 

ocupa o lugar do instinto, uma sua virtualização, promovida pela evolução, vinculando-se assim às 

exigências fundamentais da vida. Originalmente, portanto, a propensão fictícia responde a uma 
                                                                                                                                                     

afetividade. Bergson considera que o agir moral genuíno que demarca o perfil dos grandes homens é 
aquele que se origina na emoção criadora, a qual suscita as ações morais: “O valor moral transita pelo 
circuito voluntarista da emoção. Ele pode se cristalizar em noções e em doutrina, mas se na origem não 
houver uma emoção, este valor não moverá a vontade, não estimulará ações morais. Não pode existir , 
portanto, um imperativo de ordem puramente intelectual na base da ação moral. O formalismo e a 
universalidade lógicas podem fazer com que o intelecto reconheça a superioridade teórica de uma doutrina, 
mas a vontade não a adotará como norma de conduta se os valores não foram interiorizado através de uma 
emoção.” (Leopoldo e Silva; 1994:293). São, portanto, as vias abertas pela emoção criadora que 
viabilizarão o contato entre o homem e o transcendente.  
160 Notemos que a emoção criadora, fonte da fabulação, está na origem tanto dos valores religiosos e 
morais como na origem da arte. A fabulação se presentifica, indubitavelmente, na mitologia, mas, 
igualmente, na novela e no drama. Na obra citada, Bergson não se furta a observar que, se romances e 
dramas são tardios na história do homem, a religião existe desde sempre. Indício, talvez, de que a religião 
seja a resultante primordial da função fabuladora, de modo que os poemas e fantasias teriam se 
acrescentado às primeiras representações religiosas, movidas pelo ímpeto vital, a salvaguarda da 
comunidade ante as tendências dissolventes da inteligência.  
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exigência vital. As alternativas prefiguradas por essa tendência especificamente humana dão lugar às 

ficções, as quais podem assumir a conotação de uma “alucinação nascente” contrariando o juízo e a 

lógica racional, mas cujo intuito consiste em coibir as pretensões ilimitadas da razão, interpelando-a 

com uma visão inesperada.161 Em outras palavras, a fabulação estaria destinada a representar numa 

linguagem outra que não a do intelecto, possibilidades racionalmente impensáveis. As sendas por ela 

abertas vêm advertir acerca dos perigos que assediam a razão, a qual,  entretida única e 

exclusivamente com o mundo simbólico que ela própria erige, está também a tecer suas ficções 

peculiares e a sonhar os seus próprios sonhos. Escreve Jankélévitch: “Daí todo um sistema de ficções 

que imita a percepção da verdade e que tem sua lógica interna: a mitologia, como o sonho, como o 

instinto, como a demência, possuem por natureza uma certa ferocidade lógica, um tipo de coerência 

na absurdidade que favorecem a proliferação de fantasmas. Este absurdo lógico (que não se trata de 

uma mentalidade primitiva, (...)) substitui os fatos percebidos pelos fatos imaginados, pelas 

representações alucinantes.” (1959:189) Ao refletir acerca dessa logicidade um tanto quanto 

virulenta e incomum,  imanente às alucinações de toda a espécie, como assevera o comentador, 

podemos conjeturar que Bergson atribui, ainda que longinquamente, uma certa conotação utilitária 

ao fabular. No entanto, é preciso enfatizar que este caráter compensador das deficiências da razão 

que a função fabuladora do espírito adquire no decurso do processo evolutivo, se exerce fora da 

funcionalidade, e incrementa-se quando exercido lúdica e desmesuradamente. Assim, a propensão ao 

fabular, originalmente insuflada pela emoção criadora, que nos defronta com sentimentos e 

significados que jamais vislumbraríamos caso permanecêssemos circunscritos aos parâmetros da 

intencionalidade pragmática da consciência, desvela-nos, mormente, uma nova dimensão da 

                                                 
161 Assim, o desenvolvimento da faculdade fabuladora pela natureza estaria associado a uma 
funcionalidade, qual seja, a de coibir os delírios da inteligência. A fantasmatização de potencialidades 
virtuais visaria a alertar o intelecto acerca das conseqüências de suas ações. É sugestivo que, para Bergson, 
em certos momentos, a sensatez se faça presente mais nos devaneios da fabulação do que no objetivismo 
da inteligência. Interroga o autor. “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? (...) 
Hoje, no pleno desabrochar da ciência, vemos os mais belos arrazoados do mundo ruírem diante de uma 
experiência: nada resiste aos fatos. 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. Uma experiência sistematicamente falsa, erguendo-se diante da inteligência, poderá detê-la no 
momento em que vá muito longe nas conseqüências que tire da experiência verdadeira. Assim, pois, teria 
procedido a natureza.” (Bergson; 1978:91)  
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condição humana.162 Subjaz a essa argumentação do autor, como em inúmeros outros momentos de 

sua obra, a idéia de que a pura racionalidade não basta. Algo que está além dela, nos domínios 

obscuros do onírico, do fictício e do imaginante, deve advir para que uma visão mais veraz e mais 

profunda do homem e da vida se instaure.  

Ao referir-se a essa propensão humana para a fabulação, o texto bergsoniano enseja que 

não apenas o lembrar no seu sentido mais radical, ou seja, a manifestação da memória pura, na 

contramão das exigências pragmáticas, se desvela como prerrogativa do humano. A condição 

humana alarga-se, define-se e incrementa-se ao instaurar universos fictícios, ou seja,  com a 

capacidade de sonhar e imaginar. Nossa incursão em Matéria e Memória explicitou que o 

perambular pelos níveis de consciência que se expandem para além do Eu psicológico e nos 

conectam à dimensão ontológica da vida nos desvelam uma realidade - sentidos e verdades - que a 

razão, orquestrada por sua vocação pragmática jamais alcançaria. Assim, no sonho, no devaneio, no 

exercício da imaginação artística em geral, cuja fonte reside na emoção criadora, desnudar-se-ão 

caminhos inusitados e fundamentalmente reveladores das dimensões mais recônditas do homem e da 

duração em geral. No registro tradicional da filosofia, esses territórios imaginários e ocultos dentro 

de nós mesmos são, irrefutavelmente, fontes inexauríveis de ilusões e enganos. Essa é, por exemplo,  

a ênfase cartesiana.163 Mas o sonho como tematizado anteriormente, assim como a arte, nos remete, 

amiúde, a revelações em direção às quais a inteligência jamais nos conduziria: “Como o poeta, que 

sabe relatar ficções semelhantes à realidade, mas também proclamar verdades, assim parece ser o 

                                                 
162 Esse, sem dúvida, o caso da arte. Nas palavras do romancista: "Só pela arte podemos sair de nós 
mesmos, saber o que vê outrem de seu universo que não o nosso, cujas paisagens nos seriam tão estranhas 
como porventura as existentes na lua. Graças à arte, em vez de contemplarmos um só mundo, o nosso, 
vemo-lo multiplicar-se, e dispomos de tantos mundos quantos artistas originais existem, mais diversos 
entre si do que os que rolam ao infinito, e que muitos séculos depois após a extinção do núcleo de onde 
emanam (..) ainda nos enviam seus raios.” (Proust; apud Deleuze, 1987: 42) 
163 Ao aludir à visão cartesiana sobre as imagens, vimos que é ao âmbito da fisicalidade que o filósofo as 
circunscreve. A imaginação que emana da esfera sensorial nos condena ao erro, à ilusão e por vezes nos 
incita a tomar as falsas imagens geradas pelos sonhos e pela arte como a própria realidade. Não obstante, 
em seu livro Sonhos sobre Meditações de Descartes, Luci Buff assinala que foi justamente nas dimensões 
mais obscuras da alma, no interior do sonho que surgiu o projeto cartesiano de reconsiderar as idéias 
oníricas que o assaltam. A autora postula assim os descaminhos do sonho e da imaginação como 
reveladores de verdades vedadas ao intelecto: “Na noite ameaçadora encontram-se os sonhos com suas 
cadeias intermináveis de imagens semelhantes que remetem ao semelhante, reino de ambigüidade, mentira, 
ilusão. Mas uma certa liberdade transgressiva que reina em seus domínios, como na arte, pode promover a 
instauração de verdades, interpelar o pensamento indicando caminhos, fazendo ver, fazendo conhecer, 
como mostram certas concepções, anteriores àquela da atividade onírica, que podem significar não só uma 
maneira diferente de interpretar o mesmo gênero de experiência.” (Buff; 2000:21).  
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sonho.” (Buff; 2001:21) Nas searas em que a imaginação é soberana, os descaminhos da fantasia e 

do onírico freqüentemente nos sugerem um olhar, uma perspectiva que nos violenta e nos inebria 

com a experiência da perplexidade. O advento de um outro pensar, que trafega entre a razão e 

desrazão vem nos desvelar verdades incomensuráveis com a lógica puramente intelectual. Nessa 

perspectiva, ficção, arte, sonho, devaneio, na contramão da racionalidade analítico-conceitual, 

figuram no pensamento de Bergson como trilhas que podem também nos conduzir ao conhecimento 

e à verdade. Associando essas considerações às limitações constitutivas da inteligência e da razão, 

tal como apontadas pelo autor, poderíamos inferir que um pensamento que pretenda a coincidência 

com o ser e com o tempo só alcançará seu intento assumindo uma tônica substancialmente criadora e 

- por que não? - fabuladora, uma vez que as vias da ficção logram a dissidência dos caminhos 

ortodoxos da racionalidade. Ademais, poderíamos ainda conjeturar que as obras insufladas 

predominantemente pelos devaneios e pela imaginação criadora, aquelas que vicejam no campo 

artístico,  nos aproximam mais do ser e de nós mesmos do que  os edifícios sistematicamente 

construídos pela razão.  

 A condição natural de artífice, que age sobre a matéria bruta escandindo o movimento 

em prol de suas finalidades utilitárias, torna o homem arredio às qualidades do ser seja na vida, seja 

em sua própria interioridade. Nessa perspectiva, Bergson advoga que qualidades intrínsecas à 

duração, como a mobilidade e a imprevisibilidade, nos seriam mais familiares se compartilhássemos 

mais intimamente a experiência daqueles que fazem da criação o seu ofício: os artistas. Homens 

esses que comumente se revelam mais vulneráveis à natureza indômita da duração devido à sua 

relação minimizada com os imperativos funcionais, mas, também, em virtude do processo criador no 

qual se enfronham na consecução de suas obras, as quais similarizam-se com a dimensão processual 

da própria duração. De acordo com Bergson, o processo em que a obra de arte vem à luz é correlato 

da natureza temporal do ser, visto que a criação das imagens artísticas - seja na pintura, na dança, na 

escultura, na poesia ou na literatura - é substancialmente nutrida pelo tempo. Nas imagens que o 

artista cria, e que são impulsionadas pela emoção que habita a profundidade de sua alma, o tempo 

não é apenas um elemento sujeito aos seus arbítrios. Inversamente, a construção da obra de arte se dá 

no seio da temporalidade e a duração é imante à sua natureza. Não há como ditar ao processo de 

criação a temporalidade que o regerá, visto que não compete ao artista escolher a rapidez ou a 

morosidade com a qual realiza seu trabalho: “Contraí-la ou dilatá-la (a consecução da obra) seria 

modificar ao mesmo tempo a evolução psicológica que a preenche e a invenção que a termina.” 

 354



(Bergson; 1971:323) Regida pelo tempo, a arte, assim como a duração, é permanentemente geradora 

de novidades não prefiguradas em possíveis que poderiam ser ulteriormente contabilizados. A 

criação da obra se dá na transitividade temporal, e a forma que ela adquire avança e ganha substância 

à medida que se desdobra na duração. A imprevisibilidade imanente à realidade temporal impregna, 

assim, a consecução artística. O fazer-se da arte se presentifica como uma recriação do movimento 

criador do ser. Decorre daí que tanto na obra como na natureza do ser, ou seja, na duração, 

prepondere o processo criador constituído por uma continuidade concomitante a uma multiplicidade 

heterogênea, cujos elementos se interpenetram no tempo. A natureza da obra revela-se, assim, 

incomensurável com a justaposição espacial de estados regulares e homogêneos que nos permitiriam 

a previsibilidade, o controle e a pulverização do movimento indômito e temporal a ela subjacente.  

Malgrado não encontremos em Bergson o intuito de fundar uma teoria estética164, é lícito 

depreender de seus textos uma concepção de arte, segundo a qual a obra artística define-se no seu 

próprio fazer-se, na instauração de sentidos que, em concomitância com a forma, advém no processo 

criador. Em vista disso, ao tematizar a processualidade na qual a obra advém, Bergson assinala que o 

esforço criador não apenas engendra formas, mas instaura novos sentidos, novas realidades. Lógica 

que concerne à criação em geral, mas que se explicita plenamente na arte. A aceitação do inaudito 

preconizado pela obra, que, via de regra, instaura uma clivagem com as sensibilidades existentes, é 

conseqüência da transformação operada pela obra mesma. Ou seja, ao instaurar um significado e 

uma forma antes inexistentes, a arte se concretiza em sua dimensão material, mas também se 

configura como força que imprime ao mundo o impulso originário da emoção criadora da qual ela é 

                                                 
164 A despeito de suas referências constantes à arte, Bergson jamais dedicou um texto ou artigo exclusivo a 
essa problemática. Suas considerações sobre a obra artística em geral e sobre literatura em particular, 
permeiam os seus textos, os quais comumente assumem uma tônica literária. Segundo S. Dresden os 
comentários bergsonianos não são suficientes para que vislumbremos em sua obra uma teoria estética. As 
reflexões do filósofo limitam-se a tematizar a arte como criação que nos sugere a duração, que nos 
converge para o absoluto: “O problema que retorna sempre e com uma insistência cada vez maior é o 
seguinte: esta sugestão que representa um papel tão importante, como é produzida? De que meios dispõe o 
artista para alcançar o objetivo a que se propõe? A resposta de Bergson seria sem dúvida que ele coincide, 
graças à intuição com a duração, com aquilo que há de mais profundo no homem. Mas isto não explica a 
maneira pela qual ele chega a exprimir. (...) disso se segue que Bergson tenha negligenciado os problemas 
fundamentais da estética. Certamente, ele não precisou se ocupar deles, mas mesmo do ponto de vista 
filosófico, não conseguiu compreender como a autonomia da intuição inexprimível se torna possível.” 
(Dresden; 1956:70) Inversamente, André e Jean Brincourt sustentam que há princípios estéticos na obra de 
Bergosn, ainda que estes se configurem de modo disperso: “(...) a estética bergsoniana não foi jamais 
escrita, mas transparece como em filigrana na obra inteira do grande filósofo (...).” ( A . e J. Brincourt; 
1955:42)  
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produto. Destarte, subjaz à realização da obra uma coincidência plena entre o tempo da invenção e a 

invenção em si mesma, a qual progride e metamorfoseia-se à medida que vai assumindo uma forma.  

Concepção que encontra um correlato na teoria estética de Luigi Pareyson. Criticando as 

clássicas definições,165 o esteta italiano desenvolve sua teoria da formatividade, segundo a qual a arte 

revela o mundo e enquanto tal é conhecimento, mas se ela expressa algo, não o faz dissociada de seu 

caráter essencialmente construtivo: “(...) ela (a arte) revela, freqüentemente, um sentido das coisas e 

faz com que um particular fale de modo novo e inesperado, ensina uma nova maneira de olhar e ver 

a realidade; e estes olhares são reveladores sobretudo porque são construtivos, como o olho do 

pintor, cujo ver já é um pintar e para quem contemplar se prolonga no fazer.” (Pareyson; 1989:31, 

grifo do autor) Nessa perspectiva, a arte é fazer, mas diferencia-se de todas as outras formas de ação 

porque resulta, de modo similar ao processo criador da natureza,  na instauração radical do novo, de 

modo que engendra realidades ao mesmo tempo  que assume um caráter ontológico.  

Daí provém que conceber a arte como mero fazer, como pura execução ou construção 

revela-se insuficiente, uma vez que mais do que realizar, produzir ou executar, a arte é invenção. É 

importante precisar a ênfase de Pareyson. A arte não é invenção radical porque executa uma 

proposta prévia e idealmente concebida. Sua condição não é a da consecução de um projeto, mas a 

da criação em meio à absoluta indeterminação. É aqui que o argumento de Pareyson estabelece 

                                                 
165 - De acordo com Pareyson há três definições clássicas de arte: “As definições mais conhecidas (...), 
recorrentes na história do pensamento, podem ser reduzidas a três: ora a arte é concebida como um fazer, 
ora como um conhecer, ora como um exprimir. Estas diversas concepções ora se contrapõem e se excluem 
umas às outras, ora, pelo contrário, aliam-se e se combinam de várias maneiras. Mas permanecem, em 
definitivo, as três principais definições de arte.” (Pareyson; 1989:29). A primeira, a arte como fazer, teria 
sido consagrada pelos gregos, os quais enfatizaram o aspecto executivo, mas não diferenciaram o fazer 
artístico do fazer em geral, devido certamente ao caráter pejorativo que o trabalho manual, qualquer que 
fosse a sua natureza, assumira na Grécia antiga. A arte como conhecer, segundo o autor, permeia toda a 
reflexão ocidental sobre a arte. Nesse veio, privilegia-se a arte como objeto que dá a ver, como caminho de 
visão e contemplação, em detrimento de sua dimensão executiva. Por vezes, a arte será concebida como 
forma suprema ou menor de conhecimento, mas sempre como visão do real. De acordo com Pareyson, essa 
acepção é ainda hoje subjacente às teorias que concebem a arte como linguagem. A terceira, a arte como 
expressão, torna-se prevalente com os românticos, momento em que a beleza estética já não é avaliada na 
relação entre um modelo e a obra, mas na coerência entre as imagens criadas e as emoções e os 
sentimentos que constituem a sua fonte. A teoria da formatividade desenvolvida por esse autor retornará à 
primeira concepção, distinguindo-se da acepção grega, porquanto atribui ao fazer artístico uma 
singularidade que não se encontra em nenhuma outra atividade, qual seja, a da execução que é 
simultaneamente invenção e criação de formas inauditas. As concepções tradicionais serão objeto de 
crítica no segundo capítulo de seu livro Os Problemas da Estética. 
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íntima conexão com Bergson, o qual, aliás, não deixa de ser mencionado nos textos do esteta.166 

Assim como para Bergson o conhecimento dos pressupostos da obra, ou seja, dos materiais, das 

condições e de tudo que a ela concerne, não nos permite prever o resultado do quadro, do poema ou 

da sinfonia, para o filósofo italiano, igualmente, na arte, a execução e a invenção advêm simultânea e 

indissocialvemente. Bergson exemplifica: “O retrato terminado explica-se pela fisionomia do 

modelo, pela natureza do artista, pelas cores misturadas na paleta; mas, mesmo conhecendo aquilo 

que o explica, ninguém, nem sequer o artista, teria podido prever exatamente o que viria a ser o 

retrato, visto que predizê-lo teria sido produzi-lo antes de ele ter sido produzido, hipótese absurda 

que se destrói a si mesma.” (Bergson; 1971:46) O domínio sobre a materialidade e sobre a técnica, 

que afinal  inserem a marca da fabricação na obra de arte,  não seriam, assim, suficientes para 

pulverizar o quantum de imprevisibilidade e indeterminação inerente à criação artística, uma vez que 

a obra que efetivamente se constituirá jamais poderá ser prevista e o seu caráter será o da mais 

absoluta originalidade A obra desvela-se, pois, como um acontecimento absoluto e singular uma vez 

que se forma e se constitui no âmbito da duração. Sua configuração ultrapassa o impulso que a 

gerou, revelando, assim,  uma natureza antinômica à lógica familiar ao intelecto, na qual  o resultado 

da invenção coincide invariavelmente com a ação que a elaborou. Em suma, tanto em Bergson como 

na teoria da formatividade de Pareyson, é na concomitância entre produção e invenção que a arte 

inaugura um valor original, um incremento de realidade que coincide com o processo ontológico. 

Escreve Pareyson: “Nela (na obra) concebe-se executando, projeta-se fazendo, encontra-se a regra 

operando, já que a obra existe só quando é acabada, nem é pensável projetá-la antes de fazê-la e, só 

escrevendo, ou pintando, ou cantando é que ela é encontrada e é concebida e é inventada.” (1989:32) 

No amálgama entre produção, execução da forma e invenção do sentido, a arte revela sua 

radicalidade, uma vez que, ao findar desse processo, algo de absolutamente novo e irrepetível aflora 

no mundo. Por conseguinte, no ser e na arte, a coisa e a idéia da coisa afloram simultaneamente. 

Processo incomensurável com as categorias do intelecto que, em virtude de sua lógica 

cinematográfica, só pensa o novo pelo antigo, só compreende o inaudito retrocedendo aos 

antecedentes que determinariam a criação, já que o movimento criador lhe é absolutamente estranho: 

“Atribuímos, desse modo, a toda afirmação verdadeira um efeito retroativo; ou, mais exatamente, 
                                                 

166 “Pensemos em Bergson, quando escreve que a partir do momento em que o músico tem a idéia precisa 
e completa da sinfonia que fará, a sinfonia está feita” e, quando interrogado sobre as características do 
teatro do futuro, responde: ‘Se eu soubesse como será a grande obra dramática de amanhã fá-la-ia’. A arte 
é, portanto, um fazer em que o aspecto realizativo é particularmente intensificado, unido a um aspecto 
inventivo.” (Pareyson; 1989:32)  
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imprimimo-lhes um movimento retroativo. Como se um juízo pudesse preexistir nos termos que o 

compõem! Como se a coisa e a idéia, sua realidade e sua possibilidade, não fossem criadas ao 

mesmo tempo quando se trata de uma forma verdadeiramente nova, inventada pela arte ou pela 

natureza.” (Bergson; 1974:114) Enuncia-se, assim, a proximidade entre a concepção dinâmica de 

Pareyson e a reflexão bergsoniana sobre a arte, cujo caráter processual, criador e instaurador de 

absoluta originalidade é análogo ao processo temporal que rege o ser, a natureza, a vida dentro e fora 

de nós. 

Aludindo ao modo pelo qual a imprevisibilidade criadora da duração impregna o 

engendrar da obra de arte, Bergson estabelece ainda uma correlação entre a criação artística e a 

criação do movimento temporal que permeia nossa subjetividade, o autêntico Eu gerador de 

inauditos estados de alma. Não há como antever, no processo mutável e contínuo que constitui a 

obra, as formas que nela se delinearão. Analogamente, no ser e em nossa intimidade não é possível 

prever os novos estados e os inauditos afetos que estão permanentemente a se delinear. Cada um 

desses estados, como Bergson já demonstrara no Ensaio, constitui um momento inédito de nossa 

história psíquica, uma criação em relação à qual somos nós o artista. O sujeito em sua dimensão 

mais interior e profunda, na sua condição de ser temporal, é regido por uma liberdade criadora 

correlata daquela que engendra a obra. Na ação livre, o Eu se envolve em sua completude e o ato 

dela resultante só pode ser uma realidade inteiramente nova, um amadurecimento da situação que o 

precedeu, porquanto regido por uma vontade que evolui e amadurece gradualmente, da qual resulta a 

novidade, avessa aos moldes da inteligência. Daí decorre que o ato genuinamente livre jamais possa 

ser explicado por seus antecedentes: “(...) o ato livre é incomensurável com a idéia, e a sua 

‘racionalidade’ deve ser definida por essa mesma incomensurabilidade, que permite achar nele toda 

a inteligibilidade que se queira. Assim se caracteriza a nossa evolução interior.” (Bergson; 1971:79) 

O ato criador, segundo Bergson, é por excelência um ato livre, o qual se ausenta do pensamento 

cotidiano ou dos esquemas científicos, mas faz-se perceptível na atividade do artista. Ao agir 

livremente encontramo-nos em plena harmonia com a realidade movente que nos habita, deflagrando 

atos que não podem ser mensurados ou previstos. A elaboração da obra, o impulso originário que a 

motiva e que permeia o engendrar de uma realidade antes inexistente, logra, tal qual o exercício da 

liberdade, a inserção do espírito na duração, ou seja, a criação livre e imprevisível, e que subverte 

completamente a lógica das causalidades. A realidade da arte, assim como a realidade de nossa 

natureza mais profunda, é a realidade do tempo. Sobre o tempo os dizeres de Bergson falam por si: 
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“O tempo ou é invenção ou então não é nada.” (Bergson; 1971:329) Nesse sentido, a arte enquanto 

processo criador guiado pelo tempo, assemelha-se à natureza pertinente aos confins da subjetividade, 

a qual se traduz, enfim, no movimento gerador de inauditas novidades, na mais pura liberdade. Daí 

deriva a sintonia entre o experienciar genuíno da liberdade - aqueles momentos em que coincidimos 

conosco mesmos e nos quais o mundo adquire um novo colorido - e o processo da criação artística. 

Experiências nas quais nos esquivamos da apreensão do real pela exterioridade e vivenciamos o 

movimento criador em sua interioridade plena. 

A arte configura, assim, a atividade que mais se aproxima da natureza temporal do Eu 

profundo, no qual a emoção criadora, que antecede toda e qualquer racionalidade,  suscita a 

produção incessante de novidades. Ademais, é crucial assinalar que o ineditismo e a 

imprevisibilidade imantes à atividade artística não apenas nos aproximam do ritmo temporal da 

duração, também as obras e as imagens por ela engendradas são substancialmente reveladoras do ser. 

E será justamente nas   imagens produzidas pela arte que Bergson vislumbrará o caminho para a 

expressão da intuição filosófica. 

 

3 – Imagem como criação e expressão 

Essas teses  bergsonianas - quais sejam, a emoção criadora como origem da arte, a 

similaridade entre a criação da obra, a realidade do ser e a subjetividade mais recôndita - revelam 

que a arte se configura no pensamento de Bergson como uma referência modelar para a filosofia. Ao 

romper com o gênero conceitual, a filosofia deita o seu olhar sobre a criação do artista, uma vez que 

o processo imanente à consecução da obra lhe oferece o modelo privilegiado de criação. O caráter 

livre do ato que engendra a obra consiste propriamente no esforço criador, o qual, assinala Bergson, 

é doloroso, requer o total empenho da subjetividade criadora, o pronunciamento dos planos mais 

profundos de consciência, propiciando que o presente no qual a obra se instaura seja violentado pela 

riqueza do passado. Esse esforço da produção artística será tomado por Bergson como parâmetro do 

esforço que o espírito deve realizar para conhecer o absoluto, coincidindo, assim, com sua 

interioridade. A uma filosofia que se aventure a experienciar e a realizar o esforço criador será lícita 

a inserção na transitoriedade do tempo que deseja conhecer. Irrefutavelmente, essa filosofia cuja 

natureza é a do devir e a da liberdade apresentará profundas similaridades com a arte. Sugerindo a 
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efetiva coincidência com o real, e, portanto, com nossa própria interioridade, a arte não apenas nos 

sugere a experiência da duração, mas insinua à filosofia o modo pelo qual ela pode ser expressa.   

 Ao empenhar-se em comunicar a intuição sem sacrificá-la, o pensamento filosófico 

defronta-se com a necessidade de inventar uma maneira de expressar o indizível, uma vez que só se 

pode exprimir a criação por intermédio de uma forma visceralmente suscitada pela emoção criadora. 

Daí decorre que, ao evadir-se da linguagem conceitual, a filosofia dará lugar a conceitos fluidos, a 

imagens criadoras que sugerem a própria fugacidade que peculiariza a intuição. Ora, se o transcender 

dos métodos atemporais do pensar, a superação das categorias formais e conceituais implica um 

imenso esforço do espírito, é possível conjeturar que a sua expressão não exigirá um esforço menor. 

Posto que o recurso pertinente ao procedimento intuitivo - conceitos múltiplos e fluidos, cujo 

percurso vai do todo para as partes - não é presidido pela lógica do entendimento, podemos 

vislumbrar, como nos sugerem subliminarmente algumas reflexões de Bergson, que a imaginação 

assume nele papel crucial, uma vez que é em virtude dela que logramos nos instaurar no interior do 

objeto. Mais claramente, a expressão implicará o mesmo esforço que norteia e rege o trabalho do 

artista, particularmente, o esforço imaginante, o qual nos propiciará o vislumbre da simpatia e a 

coincidência entre a interioridade do sujeito e a interioridade do objeto, ambos sujeitos à 

transitoriedade temporal, à duração. Nessa perspectiva, a citação seguinte adquire uma relevância 

absolutamente crucial para nossa discussão: “Quando falo de um movimento absoluto, é que atribuo 

ao móvel um interior e como que estados de alma, é também porque simpatizo com os estados e me 

insiro neles por esforço da imaginação.” (Bergson; 1974:20) Com essa assertiva bergsoniana, 

assistimos, na contramão de toda a tradição filosófica, a promoção da imaginação à condição de 

instância primordial para o conhecimento do real em sua interioridade. Claro que a inteligência é 

ainda imprescindível, mas delineia-se como um pensamento incrementado pela franja intuitiva. Ora, 

desde que reconheçamos que, para Bergson, é por um esforço da imaginação que nos inserimos na 

intuição e, coextensivamente, na duração, torna-se plausível a assertiva segundo a qual uma 

inteligência transmudada pela franja de vida que a circunda é também um pensamento permeado 

pelo movimento criador da imaginação. Em sua impertinência, as imagens engendradas pela 

imaginação nos sugerem a intuição, ainda que não a traduzam senão obliquamente ou por uma via 

indireta. Majorar a potencialidade da imaginação ao ponto de conferir a ela a aptidão para deslindar 

o conhecimento absoluto, possibilitando-nos a coincidência com a própria duração implica consignar 

que ela nos desvia da tendência natural de absorver o real como um mosaico que fragmentamos 
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espontaneamente. Ou seja, seria pelas vias labirínticas da imaginação em ato e da emoção originária 

que a mobiliza, que ultrapassaríamos a nós mesmos, superando o modo habitual de conhecer a 

realidade. É também nessas vias que encontraremos a chave para expressá-la. Notadamente, nessa 

promoção do imaginar, o percurso não é o que vai da percepção exteriorizante das partes à 

conjectura do todo, como o desenhista que pretende reconstruir Paris sem nunca ter se aventurado e 

se perdido em suas ruas. A imaginação é o esforço que nos leva diretamente ao intuído, à 

interioridade do ser, permitindo-nos coincidir com ela assim como coincidimos com a nossa própria 

interioridade.167 

Em consonância com Bergson, das regiões mais obscuras de nosso eu advêm as imagens 

por meio das quais experienciamos a emoção e os afetos oriundos da dimensão ontológica de nosso 

ser. Certamente, as forças devaneantes entram em cena quando os órgãos de atenção à vida vacilam, 

remetendo-nos ao que está ausente, aos afetos veiculados pela memória pura e que nos brindam com 

imagens extemporâneas. Nelas, os limites entre o espaço e o tempo, entre o presente e o passado se 

desconfiguram, propiciando a intersecção entre duas realidades em princípio díspares - a consciência 

                                                 
167 É importante lembrar que a promoção da imaginação à condição de recurso primordial para o acesso 
aos dados imediatos, para a retorno à realidade genuína das coisas se verificará também, num filosofia 
contemporânea a Bergson, qual seja, a fenomenologia de Edmund Husserl. O registro aí, entretanto, será 
inteiramente outro. Tanto na fenomenologia de Husserl como em Bergson vislumbramos um novo olhar 
sobre a imaginação. Em ambos, encontramos a referência à imagem-percepção e à imagem-imaginada, 
ainda que essa referência, na filosofia husserliana, se revele incipiente, como Sartre não se cansou de 
salientar. A despeito dessa valorização da imaginação que poderia aproximá-los, sabemos que os registros 
são opostos. A alusão às diferenças entre essas filosofias poderia iniciar-se sustentando que, para a 
fenomenologia de Husserl, não há interioridade da consciência, a qual só existe em ato, quando o 
pensamento se lança para algo que lhe é externo, quando se dirige para um objeto. A realidade mesma das 
coisas ou a essência será captada nas diferentes formas de intencionalidade com que a consciência visa ao 
objeto. A imaginação é aí primordial, porquanto presentifica a abertura pela qual transcendemos os limites 
da consciência perceptiva, desvendando-nos os perfis inalcançáveis para a percepção. A imaginação 
perfaz, assim, o meio fundamental para a epoché, para o rompimento com a atitude natural. Em Bergson a 
imaginação, as imagens em movimento nos conduzem à interioridade do ser em nós e fora de nós. A 
essência ou a realidade em si das coisas jamais estaria na pura exterioridade. Bergson está longe de supor 
que a natureza da consciência seja a natureza da coisa. Supõe entretanto uma substância para a consciência 
que  consiste no próprio tempo, o qual não depende da intencionalidade para existir. É possível entrever 
uma fenomenologia bergsoniana, como sustenta Bento Prado Jr., mas esta fenomenologia supõe a 
existência de um real que antecede o aparecimento do intelecto. A consciência poderia retornar a este real 
originário, voltando-se para o movimento interior em si e nas coisas. Idéia incompatível com a noção de 
consciência husserliana, visto que, na fenomenologia de Husserl, a consciência só existe quando se lança 
para fora. Em ambos, contudo, a imaginação atua como o recurso que nos evade das limitações imanentes 
à percepção. Para elucidar acerca do modo pelo qual a imaginação é também eleita na fenomenologia 
como caminho privilegiado para o ser, como recurso primordial no método eidético, ver o excurso, 
precedente ao segundo capítulo. 
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psicológica e a ontológica. Não obstante, as imagens involuntárias são fruto do acaso e comumente 

nos visitam inesperadamente, de modo que um ser humano está sujeito a viver toda a sua vida sem 

que esta surpresa o acometa, como Bergson insinua em Matéria e Memória e como Proust ratifica 

em sua literatura. No entanto, o advento das imagens artísticas geradas pelo esforço imaginante, 

assim como os conceitos imagéticos - ou imagens filosóficas -, não estão à mercê do acaso, resultam 

de um empenho que comumente contradita os ditames convencionais da inteligência. O esforço 

criador e a imaginação criadora imperam na arte. Seriam também soberanos numa filosofia que 

fizesse da intuição o seu método e que se espelhasse na criação artística, elegendo as imagens 

produzidas pela imaginação como recurso privilegiado de expressão. Atentemos: é na arte que a 

linguagem imagética prepondera e é para ela, portanto, que a filosofia se volta na sua busca pela 

expressão. 

Essas considerações, desenvolvidas por Bergson no texto Introdução à Metafísica, 

evocam, ainda que subliminarmente, a idéia de esquema dinâmico, a qual nos fornecerá os subsídios 

necessários para compreendermos o olhar lançado pelo autor sobre a imaginação criadora. O 

esquema, como anteriormente problematizado, consiste na representação simples, a partir da qual 

empreendemos o esforço intelectual, a concentração e o trabalho mental que nos conduz à 

construção de um percurso que visa a atualizar o sentido virtual impresso no esquema. Ao 

fundamentar a idéia de esforço intelectual, Bergson alude também ao esforço de invenção, 

sustentando que este implica a resolução prematura de um problema, ou seja, partir do resultado para 

o modo de resolvê-lo. Mais explicitamente: o esforço de invenção consiste justamente na conversão 

do esquema em imagens. Sob esse prisma, no exercício da imaginação criadora saltamos de um 

resultado ou de uma totalidade para as partes e o esforço implica justamente a tentativa de preencher 

as fases sobre as quais saltamos, quando de súbito nos instalamos no resultado que se configura 

condensado numa representação. Delineia-se aí o papel das imagens. Nas palavras de Bergson: “De 

um salto se transporta ao resultado completo, ao fim que se trata de realizar; então, todo o esforço de 

invenção é unicamente para preencher o intervalo por cima do qual saltamos, e chegar novamente a 

esse mesmo fim, seguindo desta vez o fio contínuo dos meios que o realizaram.” (Bergson; 

1982:178) Notadamente, o todo no qual nos instalamos primeiramente não se dá como imagem, mas 

como esquema, malgrado a infelicidade do termo, como já o notara Sartre. Mas o esquema emerge 

na própria transitividade do tempo, é mobilizado pela emoção criadora e só pode ser apreendido pela 

intuição. Destarte, da inserção no esquema pela intuição, nos transportamos à representação 
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imaginada. Ancorados na perspectiva do autor, um ser que só pensasse por imagens jamais lograria a 

inserção no esquema ou na duração, jamais apreenderia o todo, jamais experienciaria a intuição, não 

receberia o sopro do espírito que traria o devido colorido à sua leitura do real. Ao ser tocado pela 

intuição, o esforço da imaginação entra em cena.  

O esforço intelectual em sua generalidade, como o de rememoração ou  de atenção, por 

exemplo, coaduna-se às exigências da ação utilitária. Nesse caso, as imagens mobilizadas advêm 

pulverizadas da temporalidade e da emoção criadora. Limitam-se à condição de imagens sensório-

motoras, imagens-coisas. Outra a natureza das imagens que se originam num esforço não coadunado 

às finalidades pragmáticas. O que temos aí é um esforço que nos insere na dimensão imaginante do 

ser movente, e as imagens dele procedentes serão carregadas de afeto e de energia criadora. Na arte 

esse processo é soberano. Escreve Bergson: “O escritor que escreve uma novela, o autor dramático 

que cria personagens e situações, o músico que compõe uma sinfonia e o poeta que escreve uma ode 

têm todos em mente algo simples e abstrato, ou seja, incorpóreo. Para um músico ou para o poeta 

trata-se de desenrolar em sons ou em imagens uma impressão nova. Para o novelista ou para o 

dramaturgo é uma tese que há que desenrolar em acontecimentos, um sentimento individual ou 

social que se há de materializar em personagens viventes.” (1982:178) Segundo o autor, as 

manifestações artísticas evidenciam que o exercício da imaginação criadora opera um trabalho, o 

qual parte da intuição de um sentido imanente a um esquema da totalidade e se consuma 

concretamente com o alcance das imagens que se aproximam dos significados originalmente 

sugeridos. Esse esforço opera, assim, a condução de um impulso primordial que trafega por 

diferentes planos de consciência; vai do todo às partes, do espírito à matéria. A imaginação atua 

sobre a matéria; nela se materializarão as resultantes do esforço. O vislumbre de uma idéia, a 

concepção de uma obra, um pensamento sonhado advêm pelas vias da desatenção. No olhar 

desatento o pensamento deixa-se violentar pelo inaudito. O esforço está em trazê-los à existência 

concreta: “(...) é a realização material do poema em palavras, da concepção artística num quadro ou 

numa estátua que demandam esforço. O esforço é penoso, mas é também precioso, mais precioso do 

que a obra que resulta dele, porque, graças a ele, tiramos de nós mais do que tínhamos, elevamo-nos 

acima de nós mesmos.” (Bergson; 1974:86) O encontro entre o esforço e a matéria consumam, 

enfim, o processo de criação e a existência da forma. Daí a alusão do autor à ambigüidade da matéria 

nesse encontro que é por um lado obstáculo e resistência e, por outro, docilidade, na medida em que 

se deixa conduzir e violentar pelo esforço de criação que visa a dotá-la de um sentido. Matéria e 
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técnica são, assim, as condições sobre as quais o esforço criador deve agir, de sorte que o resultado 

aponte para a superação dos limites por elas representados. A materialidade da obra - ou a forma, 

como diria Pareyson - será aquela que conservará a marca do esforço, o qual imprimirá nela sentidos 

absolutamente inauditos e inesperados. É na materialidade da obra, enfim, que se imprime a 

essência, a qual, como assinala Deleuze, finda por espiritualizar a matéria.168  

Em definitivo, o esquema atua nesse processo como uma fonte de inspiração, e podemos 

fazer dessa idéia bergsoniana uma leitura muito diversa daquela tecida por J. P. Sartre. Lembremos 

que sob o prisma sartriano, as imagens, em Bergson,  são conteúdo fixo do esquema, o qual logra 

unicamente captá-las, ou seja, não pode modificá-las, divorciando-se, assim, da imaginação em ato e 

criadora. O resultado desse processo leva à pulverização da emoção na imagem quando finalmente 

ela se acopla à percepção. Notemos, contudo, que as imagens que vêm acudir à percepção deslocam-

se da superfície da memória, de modo que nelas a mobilidade temporal se exaure. No caso da 

criação artística, as imagens provêm das dimensões mais profundas do eu, permeadas por intensa 

carga afetiva, da qual a imagem criadora não se dissociará, uma vez que seu destino não está 

vinculado aos interesses pragmáticos. Decorre daí que, numa leitura outra, o esquema constitui o 

movimento inicial a partir do qual se desdobra a imaginação: “Agudo e fino como o aço, o esquema 

dinâmico tem unicamente o poder do começo. (...) Ele nos torna capazes de inaugurar alguma coisa. 

Nele o Eu se concentra e se libera nas inspirações do gênio. Se ele não é uma visão clarividente, ele 

é ao menos, (...) uma entrevisão.” (Bergson; 1959:113) O esquema dinâmico é gerado nas 

profundezas do Eu pela emoção originária que nos habita e, em consonância com sua origem, revela-

se como impulso puramente criador. O ato criador da imaginação implica o esforço de trazer à 

existência concreta, por intermédio das imagens, o sentido que num átimo nos é oferecido pelo 

espírito. Em síntese, o esforço da criação, no registro bergsoniano, revela-se justamente na 

mobilidade das imagens, nas lutas e embates por elas travados para alcançar, traduzir e coincidir 

com o sentido emanado pelo esquema dinâmico. Mais explicitamente: a intuição, imanente ao 

                                                 
168 Gilles Deleuze em Proust e os Signos: “Como a essência se encarna na obra de arte? Ou, o que vem a 
dar no mesmo, como um sujeito-artista consegue ‘comunicar’ a essência que o individualiza e o torna 
eterno? Ela se encarna nas matérias. Mas essas matérias são dúcteis, malaxadas, e desfiadas que se tornam 
inteiramente espirituais. Essas matérias, sem dúvida, são a cor para o pintor, como o amarelo de Ver Meer, 
o som para o músico e a palavra para o escritor. Mas de modo mais profundo, são matérias livres que tanto 
se exprimem através das palavras, como dos sons e das cores. (...) A arte é a verdadeira transmutação da 
matéria. Nela a matéria se espiritualiza, os meios físicos se desmaterializam, para refratar a essência, isto é, 
a qualidade de um mundo original. Esse tratamento da matéria é o estilo.” (1987:46) 
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esquema, dimana no plano virtual, a dança das imagens é promovida pelo esforço de invenção que 

visa à atualização do intuído pela imaginação.  

Contudo, essas considerações ensejam ainda uma limitação no papel da imagem, a qual 

alimentará a crítica tecida por Sartre. No caso do esforço, seja ele de intelecção, rememoração ou 

invenção, a mobilização das imagens carece de algo que lhe seja externo, e a imagem se configura 

como contraindo ou separando um conteúdo precedente e sintético. Nessa perspectiva, Bergson 

assevera que uma inteligência movida unicamente por imagens nos daria imagens passadas em 

estado literal, cujos elementos estariam cristalizados e poderiam unicamente compor um mosaico. A 

flexibilidade que logra a adaptação de imagens passadas às peculiaridades da percepção presente 

decorre de algo que as transcende, uma representação de espécie distinta, parafraseando o autor, a 

qual pode realizar-se ou evidenciar-se pelas imagens, mas cujo sentido e natureza não coincidem 

com ela. Ao tematizar a novidade da filosofia bergsoniana, vimos que a duração é pura criação, a 

criação genuína que está no movimento imanente ao ser e à vida. As imagens, por seu turno, ao 

tecerem sua dança, nos proporcionam concretamente o sentido ou a representação instaurada pelo 

espírito, de modo que a imaginação criadora e  a invenção se revelam justamente no jogo 

estabelecido entre imagens multifacetadas, as quais convergem para um intuito último, um propósito 

comum que reside na expressão do sentido ou do pensamento originalmente criado pelo espírito. 

Mas se nos detivermos na vertente aberta por essas conjeturas, veremos que a obra se configura no 

âmbito das possibilidades, como um fantasma à espera de sua hora. À suposição de que ao compor 

uma melodia sua possibilidade já se desenhava antes que ela se tornasse real, assevera Bergson, 

subjaz a pretensão de que toda criação possa ser antecipada por um espírito onisciente, o qual 

anteciparia a idéia à obra, uma vez que tudo prescreveria desde que dominasse as leis da 

determinação.169 Nesse registro, poderíamos supor que as imagens engendradas na criação artística 

não seriam mais do que a tradução de algo anteriormente delineado na visão, ou entrevisão, 
                                                 

169 A alusão bergsoniana aos movimentos literários vem ao encontro dessa discussão: “(...) nada nos 
impede de relacionar o romantismo do século XIX ao que havia de romântico nos clássicos. Mas o aspecto 
romântico do classicismo apenas se depreendeu, por efeito retroativo, do romantismo uma vez aparecido. 
Se não houvessem existido Rousseau, Chateaubriand, Vigny, Victor Hugo, não somente não teríamos 
percebido, mas não teria havido realmente romantismo nos clássicos, porque este romantismo dos 
clássicos só existe devido à seleção de certos aspectos nas suas obras, e essa seleção, na sua forma 
particular, não existia na literatura clássica antes da aparição do romantismo, como não existe, na nuvem 
que passa, o desenho que um artista nela perceberá, organizando a massa amorfa ao sabor de sua fantasia. 
O romantismo operou retroativamente sobre o classicismo, da mesma forma que o desenho do artista sobre 
a nuvem. Retroativamente, ele criou sua própria figuração no passado e uma explicação de si mesmo por 
seus antecedentes.”  (Bergson; 1974:115) 
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propiciada pelo esquema. Nessa senda, as imagens enquanto instrumento no qual o ser se deixa 

vislumbrar são ainda subordinadas a algo que as ultrapassa, de modo que, parafraseando Sartre, não 

se configuram como criação e tampouco decorrem do ato criador da consciência. As imagens estão, 

assim, na esfera da heteronomia e, enquanto tal, são metáforas fixadoras do movimento pensante, tal 

como as idéias.  

Sob o crivo dessa leitura, as imagens em si mesmas não instaurariam uma nova realidade, 

mas limitar-se-iam à tradução desse ineditismo. A imaginação não assumiria uma tônica criadora no 

sentido visceral, que a tornasse capaz de trazer à existência o radicalmente novo. Contudo, é 

imperativo objetar: no processo criador, tal como Bergson o concebe, não se delineiam vestígios de 

determinações quaisquer. Nos dizeres do autor: “Toda a obra humana que encerra uma parte de 

invenção, todo ato voluntário que encerrar uma parte de liberdade, todo movimento dum organismo 

que manifesta espontaneidade, trazem qualquer coisa de novo ao mundo.” (Bergson; 1971:240)  

Nesse aspecto, convém aludir novamente à relação entre o virtual e o atual, cuja diferença 

procuramos anteriormente elucidar, ressaltando que não há entre eles coincidências quaisquer. Os 

possíveis antagonizam com o virtual e com o processo criador a ele imanente. Constituem conjeturas 

retrospectivas que visam a justificar a configuração singular que o atual assume. Tanto o ser como a 

obra de arte exorbitam sobre o intelecto que se empenha no intento de esgotar os aspectos do 

presente, sugestionando todos os possíveis que dele se desdobrariam num futuro suscetível à 

previsibilidade. Exercício que logra unicamente o vislumbre de possíveis retrospectivamente 

apreendidos, negligenciando, assim, a indeterminação e as formas radicais que afloram no 

movimento, o qual procede do passado, e, ao invadir o presente, transmuda-se em algo inteiramente 

outro. A imprevisibilidade aí dominante é incontestável. Mesmo uma inteligência sobre-humana, 

assevera Bergson, mesmo uma harmonia preestabelecida, fundadora de todas as substâncias e suas 

séries, tal como encontramos em Leibniz, não poderia prever os estados gerados no movimento 

temporal que vêm manifestar a dinâmica de sua organização.  

Nesse registro, a obra de arte, assim como a vida, também resultante da emoção criadora, 

configura-se como pura instauração de sentidos inesperados, e uma vez que a sua idéia estivesse 

precisamente delineada, a obra em si mesma também o estaria: “Nem no pensamento do artista, nem, 

e com maior razão, em nenhum outro pensamento comparável ao nosso, mesmo impessoal, mesmo 

virtual, estava a sinfonia na qualidade de possível, antes de ser real.” (Bergson; 1974:113) É o hiato 

entre o atual e o virtual que vislumbramos aqui. Se a forma, a realidade tal como a apreendemos ao 
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agir é também resultado da criação, perfazendo a atualização de uma totalidade virtual, há que se 

ressaltar no processo que a engendra o descompasso entre a realização atual e as tendências virtuais. 

Entre ambas desenha-se uma inegável clivagem, de modo que o atual não equivale a um possível 

que vem a ser concretizado, a um espectro do presente projetado sobre o passado, mas, sim, à 

instauração de uma nova problemática. É importante ratificar: a atualização do esquema, o esforço 

de invenção que nos instala na interioridade do ser, não concerne ao desdobramento de uma 

possibilidade, mas à atualização do virtual. Enquanto no possível o desdobramento é perpassado pela 

identidade e pela semelhança, o que gera um falso movimento de realização, como já o observara 

Gilles Deleuze, a atualização irrompe como processo de diferenciação da criação. Assim, a duração, 

no âmbito da vida em geral, nos confins de nossa subjetividade e, também, na arte, consiste num 

processo heterogêneo e gerador de diferenças, engendrando uma historicidade permeada por 

momentos irrepetíveis, dotados de uma singularidade inexpugnável que escapa a qualquer 

previsibilidade: “Porque prever consiste em projetar no futuro aquilo de que se teve no passado a 

percepção, ou em nos representarmos para mais tarde nova combinação, em outra ordem dos 

elementos já percepcionados. Mas aquilo de que nunca tivermos percepção e que ao mesmo tempo é 

simples, será necessariamente imprevisível.” (Bergson; 1971:46) Daí provém o caráter 

absolutamente irrefutável da imprevisibilidade imanente ao processo criador. Nesse registro, o 

esforço de invenção, ao atualizar a realidade virtual do esquema, antes de reproduzir algo que o 

antecedeu, logra a instauração do inteiramente inaudito que não fora prenunciado nem mesmo 

virtualmente.  

Em vista disso, inferimos que na emoção criadora, no impulso original que contagia o 

artista, a virtualidade da obra se inscreve. O esforço de invenção, a imaginação será aquela que, 

nutrida pela mobilidade criadora dessa emoção, trará à luz a obra propriamente dita, atualizando sua 

intuição originária. Assinala Jankélévich: “A intuição por seu turno não é assimilação especulativa 

de um sentido, ela é bem mais uma coincidência drástica e, enfim, uma recriação.” (1959:74) No 

mobilizar da imaginação, as imagens, comumente, não se organizam facilmente de modo a expressar 

convincentemente o que fora sugerido pelo esquema ou o sentido original. Irrompe aí o esforço 

criador que se presentifica nas tentativas de criar imagens que se coadunem ao esquema. Uma única 

imagem não logra sua recriação. Enuncia-se, assim, a necessidade de que uma multiplicidade de 

imagens análogas seja evocada, uma vez que nenhuma delas pode isoladamente nos remeter para a 

intuição originária. A impossibilidade de encontrar uma imagem que contemple adequadamente o 
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sentido emanado pelo esquema finda por infligir mudanças graduais no próprio esquema. Daí deriva 

que ele se molde ao conjunto das imagens engendradas e possa,  mais do que ser traduzido ou 

desdobrado, ser recriado. É nessas oscilações, em que o esquema cede e as imagens se mobilizam no 

intuito de uma adequação recíproca, declara Bergson, que consiste propriamente o esforço de 

invenção, cuja sensação se aprofunda à medida que se intensificam as oscilações, as divergências e 

contemporizações, no intento de aproximar-se da significação inicial. Nesse empenho da 

imaginação, a mobilidade das imagens que se organizam e alteram o esquema é ainda mais presente. 

Destarte, a invenção opera sempre uma cesura entre o esquema e as imagens que visam a compô-lo: 

“No esforço de invenção temos (...) a sensação clara de uma forma de organização, sem dúvida 

variável, mas anterior aos elementos que hão de organizar-se, além da oposição entre os elementos 

mesmos; e por último, se se alcança a invenção, tem-se a sensação de um equilíbrio que é um 

recíproca adaptação da forma e da matéria.” (Bergson; 1982:184) Esse equilíbrio não implica 

equivalência. A obra e as imagens vêm atualizar o sentido virtual, originalmente inscrito no 

esquema. Não obstante, entre a virtualidade e a atualização, não se configura a realização de algo 

previamente dado, mas a emergência de uma forma inaudita que não coincide com o virtual que a 

precedera. O atual traz a solução do problema instaurado pelo virtual, mas na consecução das 

respostas não visa a coincidir com ele. Inversamente, instaura e (re)cria o seu próprio sentido, o qual 

nos aproxima do ser, mas não consiste na sua tradução literal. Trata-se aqui de um processo de 

organização, jamais de fabricação. 

Assim como as imagens provenientes da memória pura descortinam novos sentidos do 

tempo para o Eu que as vivencia, as imagens resultantes do esforço criador, como aquelas 

engendradas pela arte - e porventura, as imagens presentes numa filosofia que abdique da linguagem 

conceitual - coincidem com o ser por sua natureza criadora e jamais pelo papel de tradução literal 

que porventura pareçam desempenhar. Nessa perspectiva, as imagens, ao atualizarem o esquema, em 

sua dança persecutória do impulso criador, atuam criativamente, instaurando não o simulacro da 

representação inicial, mas justamente a diferença, o inédito. Em suma, as imagens resultantes da 

imaginação criadora, ao tecerem o movimento da expressão atualizam virtualidades imanentes ao 

esquema mas não logram a identidade, pelo contrário, instauram uma realidade outra e inaudita. Ao 

encontro dessas assertivas, vem novamente a alusão de Bergson à indeterminação imanente à 

consecução da obra artística. Assim, um pintor, exemplifica o filósofo, ao iniciar seu trabalho e 

indicar o material do qual se servirá o modelo ou a paisagem que pretende reproduzir, nos fornece, 
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em tese, todos os subsídios para que possamos antecipar o resultado de sua criação. A despeito disso, 

nem nós e tampouco ele mesmo pode explicitar com segurança e exatidão o que advirá: “Possuímos 

os elementos do problema; sabemos, por um conhecimento abstrato, como vai ser resolvido, pois o 

retrato sem dúvida se parecerá com o modelo e sem dúvida também com o artista; mas a solução 

concreta implica aquele imprevisível nada que é o todo da obra de arte.” (Bergson; 1971:329 )  

Assim como a memória involuntária nos insere na transitividade do tempo, o engendrar 

das imagens inéditas na arte e na filosofia nos permite coincidir com a transitividade temporal e 

criadora imanente ao ser. No entanto, urge interrogarmos: o que significa coincidir com o ser? Ora o 

que a intuição apreende não consiste propriamente no movimento? Na transitividade do tempo que 

ao passar engendra sentidos e formas? A dança das imagens, enfim, não nos reporta a um sentido 

fixo previamente instituído, mas ao processo criador no qual os sentidos afloram. Ao nos ensejar o 

intuído, as imagens recriam o movimento sem que se igualem a ele permitindo-nos coincidir 

dinamicamente com a atividade originária. Assertiva que nos remete à problemática dos níveis da 

consciência. Como sustentado por Bergson em Matéria e Memória, a vida humana oscila entre o 

plano do sonho e o plano da ação, visto que translada pela variabilidade dos níveis. Criar exige a 

tensão e o trafegar entre esses dois planos de modo que se entrecruzem o plano do espírito e o da 

matéria. O esforço visa justamente ao alcance deste entrelaçamento. Por conseguinte, o processo 

criador não é ofuscado pelo pressuposto do esquema, uma vez que se trata de instaurar uma inaudita 

realidade. Escreve Bergson na Introdução ao O Pensamento e o Movente: “A invenção doa o ser ao 

que não era, ela poderia não vir jamais.” (Bergson; 1974:133) Se a intuição é o gozo da diferença, 

como sustenta Gilles Deleuze, ao coincidir intuitivamente com a duração é com um vir a ser 

qualitativo que coincidimos. O esforço da imaginação nos insere no movimento e a forma que nele 

advém é absolutamente inaudita, visto que a mobilidade é essencialmente criadora e insubordinável 

a determinações quaisquer. É, enfim, no âmbito das tendências virtuais do ser que a obra da 

imaginação nos insere, descortinado o movimento indeterminado do absoluto. 

Nesse processo, a imagem configura-se, definitivamente, como pura criação. O que nos 

remete novamente à ambigüidade que ela adquire no pensamento de Bergson. Finalizamos o capítulo 

precedente sustentado que em Matéria e Memória as imagens provêm, em última instância, da 

percepção. Ora, ao postulá-las como produto da imaginação criadora, Bergson tinge com novas cores 

sua reflexão sobre elas, as quais ressurgirão em sua obra com um enfoque inusitado e muito mais 

transgressor do que aquele assumido em sua psicologia. E aqui, definitivamente, a filosofia de 
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Bergson acerca da produção imagética escapa à crítica sartriana segundo a qual a inovação 

bergsoniana não livrou a imagem da condição de reprodução. Em Matéria e Memória, mesmo 

quando advêm marginalmente, subversivas e extemporâneas, as imagens originam-se ainda na 

percepção. A prevalência daquelas imagens geradas no esforço imaginante que visam a traduzir o 

movimento e enquanto tal só podem instaurar novidades indeterminadas e imprevisíveis, vem 

solapar a idéia de que a origem das imagens, quaisquer que sejam elas, reside necessariamente na 

percepção. Ao incursionar pela teoria bergsoniana da memória, víramos, ancorados na análise de 

Bento Prado, que a tese sartriana segundo a qual as imagens eram elementos destacados do mundo 

incrustados na memória, apanágios da psique, cuja natureza é a mesma das coisas, não se sustentava. 

Vale relembrar que sob o olhar de Sartre, a imagem, na filosofia de Bergson, é continuidade da 

percepção e da memória. Ela tem a plenitude do objeto a despeito de sua realidade imagética. No 

que tange ao esquema, Sartre considera que nele as imagens se relacionam a partir de leis mecânicas, 

segundo a lógica da associação, ratificando a correlação entre imagem e coisa. Aceita essa 

perspectiva, a filosofia bergsoniana ousa unicamente uma continuidade em relação à tradição. Não 

obstante, se nos situamos sob a égide dos últimos textos do autor, essa tese parece ainda mais 

inaceitável.  

Associando a discussão concernente ao esforço de invenção, tal como se presentifica na 

criação artística, e os argumentos desenvolvidos por Bergson em seu texto A Intuição Filosófica - ao 

qual aludiremos adiante - , é possível vislumbrar, em sua obra, não a supressão da ambigüidade que 

a imagem assume em seu pensamento, mas a evidência de que nos últimos textos, o filósofo, que 

antes aludia à ela como realidade intermediária entre a coisa e o ser, verticalizou a ênfase na idéia 

imagem como expressão do espírito, em detrimento da tese que postula uma correlação entre as 

imagens e as coisas. Em nenhum momento, é preciso frisar, Bergson problematizou o descompasso 

em sua abordagem. Mas a nós, leitores e intérpretes de sua obra, essa mudança de perspectiva, ou 

melhor, esse incremento da ênfase na imagem enquanto expressão do movimento criador, não passa 

desapercebida. As imagens são resultantes da emoção criadora que emana da duração, a qual 

antecede a configuração da consciência. Derivam, ainda, da capacidade fabuladora que singulariza a 

condição humana, e não são conteúdos cerebrais; sua natureza não é a da cópia que, parafraseando 

Sartre, é o outro nome da coisa. A natureza das imagens aí prevalente não é da matéria, mas a do 

espírito e, enquanto tal, só podem ser movimento, jorro de novidades imprevisíveis e inesperadas. 

Em suma, as imagens, que, na filosofia bergsoniana, primeiramente assumem o estatuto de imagens-
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coisas quando se inserem nos movimentos corporais, nos esquemas sensório-motores e de imagens-

lembranças quando irrompem do passado solapando as leis mecânicas, sem que se desnudem do teor 

temporal, são agora perspectivadas sob um registro outro, qual seja, o de imagens essencialmente 

ativas e criadoras. Evadem-se, assim, do lugar subalterno que preponderantemente ocuparam na 

história da filosofia, seja enquanto réplica, simulacro, desvio ou mera reprodução. Assim, já não 

poderemos aceitar a acusação sartriana segundo a qual a imagem é na filosofia bergsoniana uma 

revivescência do sensível ou de que Bergson “(...) em momento algum olhou as imagens.” (Sartre; 

1984:62)  

Na filosofia bergsoniana, o esforço da imaginação nos conduz à intuição, e as imagens 

engendradas nesse esforço viabilizam, outrossim, a sua expressão. Ao adotar o recurso dos sistemas 

e da linguagem conceitual, a filosofia se desvia de seu objeto. É portanto pelo esforço criador de 

imagens extraordinárias que ela poderá comunicar o alcance do intento que a define, qual seja, o 

conhecimento do espírito. Em síntese é a imaginação que nos conduzirá à interioridade do ser, onde 

o real e a duração são uma e mesma coisa. Ora, vale ratificar: não é pouca a novidade instaurada pela 

filosofia bergsoniana com esta postura. São as imagens, enfim, oriundas da faculdade fabuladora, da 

imaginação criadora, preponderante na arte, que sempre ocupou papel subalterno e marginal no 

pensar filosófico - a condição de infrapensamento -, que nos levarão ao conhecimento e à expressão 

do verdadeiro objeto da filosofia. 

Malgrado essa promoção, as imagens engendradas pelo esforço da imaginação que, 

afinal, expressarão, ainda que indiretamente, a temporalidade, a realidade movente do eu, são as 

imagem criadas pela arte, e, sobretudo, as imagens literárias, as quais  não podem prescindir das 

palavras. Quando aludimos a imagens na escrita, sejam elas  concernentes à filosofia ou à arte 

literária, é a imagens expressas verbalmente que aludimos. Observa Bréhier: “Quando se fala em 

imagens num escritor é preciso considerar que se refere diretamente à expressão verbal de uma 

imagem, não à imagem em si mesma, (...).” (1949:110) Assim, a eleição das imagens como forma 

privilegiada de expressão na filosofia não nos desvia da problemática da linguagem, visto que os 

símbolos lingüísticos constituem o instrumento primordial através do qual a expressão do ser em 

conceitos imagéticos poderá ser consumada. Decorre daí que essas imagens não possam prescindir 

das palavras para serem comunicadas. Ora, ressaltamos, anteriormente, que a linguagem é 

orquestrada pelos parâmetros que regem o pensamento racional e conecta-se ao seu objetivismo, o 

qual visa substancialmente a designar as coisas. O senso de objetividade fixa a correlação entre 
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percepção e inteligência, esta, por sua vez,  só alcança seus propósitos em virtude da linguagem. A 

expressão não permanece, pois, incólume ao método cinematográfico. Daí a necessidade de uma 

filosofia que ultrapasse o simbolismo, como assevera Bergson. Urge, então, interrogar como o 

vínculo entre a linguagem e a formalidade da inteligência, tão pertinente no uso dos conceitos, 

poderia ser rompido. Cesura que propiciaria enfim, a expressão imagética da intuição.  

Em face desta problemática, antes de abordarmos o papel determinante que o texto A 

Intuição Filosófica tem na reconfiguração do papel da imagem no pensamento de Bergson, 

retornaremos ao tema da linguagem. Trata-se de equacionar os modos de transcender os obstáculos 

por ela representados na busca da expressão da interioridade do Eu profundo e do ser em geral.  

 

4 – O mundo humano como corolário da linguagem 

A estreita correlação entre inteligência e linguagem, como tematizado no início dessa 

investigação, é abordada por Bergson no Ensaio e será retomada em  A Evolução Criadora. Nesses 

textos, a linguagem assume a estrita conotação de instrumento de simbolização, destinado a 

finalidades práticas da inteligência, alheio à dimensão mais profunda do real. Logo, o seu  teor 

fundamental será a indústria e, a despeito do grau de sofisticação que possa apresentar, sua natureza 

é indubitavelmente utilitária: “As coisas que a linguagem descreve foram recortadas na realidade 

pela percepção humana em vista do trabalho humano. As propriedades que ela assinala são apelos da 

coisa a uma atividade humana.” (Bergson; 1974:151) Não há, assim, qualquer sentido ontológico 

imanente à linguagem, cujos símbolos se circunscrevem à viabilização da racionalidade 

instrumental.  

Sabemos que é na esfera da espacialidade que a linguagem emerge e atua; é à realidade 

objetiva que ascendemos por intermédio da língua. O seu papel será primordial na viabilização da 

comunicação entre os homens e, conseqüentemente, da coexistência e da cooperação. Nessa senda, o 

universo lingüístico propicia a construção de um sistema simbólico por intermédio do qual as regras 

se estabelecem, se transformam, e tornam plausível tanto a ação imediata como o modo pelo qual as 

relações humanas vão se moldando em função de expectativas futuras. Nas palavras de Trotignon: 

“(...) a língua é um produto opaco, que é preciso compreender em sua gênese, que não traz em si 

uma mensagem sobre o destino do ser, mas a história contingente de uma cultura.” (1968:601) Os 

símbolos, prerrogativa específica do mundo humano, configuram, em última instância, a condição 
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sine qua non para que a própria humanidade advenha. Na ausência deles, o homem jamais efetivaria 

o salto entre os atravancados e obscuros limites de sua biologia, peculiarizada por um déficit de 

instinto, e a condição humana.  

Em seu livro, Ensaio Sobre o Homem, Ernest Cassirer considera que no processo 

evolutivo os homens teriam inventado uma forma inteiramente inédita de lidar com o real, ou seja, o 

sistema de símbolos, por meio do qual torna-se possível atribuir sentidos tanto a uma realidade 

externa como interna. Sentidos esses que são coletivamente compartilhados, consubstancializando 

não apenas a ação humana, mas, sobretudo, a existência de uma realidade objetiva. Cassirer vem, 

assim, ao encontro da perspectiva bergsoniana. A linguagem - qualquer que seja a sua forma, falada 

ou não - figura como a chave para o mundo dos símbolos, o qual nos abre as portas da humanidade. 

É ela a condição primordial para que o homem possa enveredar pelo universo da cultura, a partir do 

qual se desdobram a ciência, o mito, a religião e a arte, exemplos de diferentes esferas simbólicas.170 

Distinta dos recursos de comunicação imanente aos animais que não ultrapassam a expressão de 

emoções primordiais, a linguagem humana supera essa condição com seu caráter proposicional.171 

                                                 
170 “De acordo com Ernest Cassirer (1874-1945), a Linguagem, o Mito, a Arte e a Ciência são formas 
simbólicas que traduzem, de diferentes maneiras, segundo intenções e valores diversos, a atividade 
formadora do pensamento, que se apropria da realidade, estruturando a matéria variável das percepções e 
do sentimento. Devemos abstrair a acepção comum da palavra símbolo, como alegoria, isto é, como 
representação figurada, sensível, de conceitos abstratos. Símbolo é aqui a forma ou o conjunto de formas 
que possuem um significado, e cuja função é significar. Nesse sentido, os conceitos da ciência são formas, 
como também o são as imagens artísticas.”  (Nunes; 1991: 69) 
171 Segundo Cassirer, homens e animais compartilham a linguagem emocional, mas só o homem 
desenvolve a linguagem proposicional. Daí deriva que os primeiros se encontrem perpetuamente 
circunscritos a uma linguagem subjetiva, enquanto o homem logra a inserção numa realidade que o 
ultrapassa infindavelmente. Este seria o impedimento crucial que obstou o avanço dos outros seres que não 
o homem em direção à invenção da cultura: “Tocamos aqui o ponto crucial de todo o nosso problema. A 
diferença entre linguagem proposicional e linguagem emocional é a verdadeira fronteira entre o mundo 
animal e o humano. Todas as teorias e observações relativas à linguagem animal erram o alvo se deixam 
de reconhecer esta diferença fundamental. Em toda a literatura dedicada ao assunto, não parece haver uma 
única prova concludente do facto de que qualquer animal tenha alguma vez dado o passo decisivo da 
linguagem subjetiva para a objetiva, da afectiva para a proposicional.” (Cassirer; 1995:39) Frente à enorme 
capacidade de aprendizagem de certos mamíferos superiores, Cassirer, ancorado em inúmeras referências a 
pesquisas empíricas, afirma que esses seres entraram num caminho sem saída. Alcançaram no máximo 
uma linguagem de sinais que viabiliza a sua atuação num mundo estritamente prático e imediato, mas 
jamais adentraram o universo dos símbolos: “Que encontramos sistemas bastante complexos de sinais e 
indicações no comportamento animal, parece ser facto averiguado. Podemos até dizer que alguns animais, 
em especial os domesticados são extremamente susceptíveis a sinais. Porém, vai grande distância destes 
fenômenos à compreensão da fala simbólica e humana.” (Cassirer; 195:38) Nesse registro, a capacidade de 
certos animais em reagir a estímulos imediatos ou mesmo mediatos não é indicativa de que eles tenham 
ascendido ao universo simbólico, o qual permanece, portanto, uma exclusividade humana. 
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Dotado de estrutura sintática e lógica, o sistema lingüístico remete a referenciais objetivos e 

universais, e instaura os pressupostos para a complexidade pertinente à sociedade humana. É 

importante frisar, contudo, que, malgrado o reconhecimento do primado da sociedade sobre o 

homem, o pensamento bergsoniano não postula a ordem social como produto absoluto da 

racionalidade. Certamente, a formação da sociedade não deixa de ser um estratagema para garantir a 

sobrevivência, para atuar sobre a natureza e dominá-la, para a organização racional da vida. Tarefa 

suprema da inteligência. A vida social, contudo, não é secundada unicamente pelas demandas da 

inteligência, freqüentemente sua sobrevivência calca-se em fatores e quesitos de absoluta 

irracionalidade. Escreve Gilles Deleuze: “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; 

2000: 88) Destarte, a sociabilidade humana como criação de um universo simbólico emerge em 

virtude da inteligência, visto que só os homens, enquanto seres inteligentes, criam símbolos, mas não 

deriva dela. Sustenta Bergson em As Duas Fontes da Moral e da Religião: “Em suma, um ser 

inteligente age sobre si mesmo por intermédio da inteligência. Mas, pelo fato de ser por vias 

racionais que se chega à obrigação, não se segue que a obrigação tenha sido de ordem racional.” 

(1978:18) Algo que supere a razão e da qual ela própria seja obra, como o processo criador imanente 

ao ser, que se presentifica na natureza e no homem, induz a inteligência à instauração das leis, da 

convenção, da língua, de modo que por meio delas estabeleça um correlato com a organização 

natural constitutiva dos seres não inteligentes. Em suma, a produção da linguagem e das convenções 

pela inteligência vem suprir a incompletude da natureza humana, o que não implica de modo algum 

que a fonte geradora ou criadora que impele a inteligência à instauração de códigos múltiplos nas 

mais diversas culturas emane dela mesma.  

Voltando a Cassirer, e, coextensivamente a Bergson, os símbolos são formas cuja função 

é a de significar. Eleger os símbolos, ou mais especificamente, a linguagem como portal da 

humanidade, implica admitir que o desenvolvimento do intelecto está a ela atrelado. Ao tematizar a 

natureza da inteligência, vimos que Bergson assinala o caráter inato da capacidade relacional. Esta 

entretanto, jamais adviria se antes não estivéssemos insertos no universo simbólico. Escreve 

Cassirer: “Sem um sistema complexo de símbolos, o pensamento relacional não pode de modo 
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algum surgir, e portanto, muito menos, atingir o seu pleno desenvolvimento.” (Cassirer;1995:40) Daí 

procede que, destituídos do recurso que nos possibilita o acesso aos símbolos, nos encontraríamos na 

mesma condição dos seres puramente instintivos, ou seja, à deriva do universo significativo. 

Permaneceríamos, desse modo, eternamente enclausurados nos limites do imediatismo e da 

utilidade, uma vez que, perante a interdição das representações universais que nos inserem na 

objetividade, o mundo abstrato se desvanece. Analogamente, Bergson considera que a inteligência 

sem a linguagem não transcenderia jamais o imediatismo, confinando-se a uma praticidade tão 

restrita e imediata que o próprio mundo humano não se configuraria: “É de presumir que, sem a 

linguagem, a inteligência teria ficado sujeita aos objetos materiais que era do seu interesse 

considerar. Teria vivido num estado de sonambulismo, exteriormente a si própria, hipnotizada pelo 

seu trabalho.” (Bergson; 1971:172) Daí que a inserção numa linguagem não nos propicia apenas a 

vivência dos significados comuns a outros homens, ou seja, a constituição da realidade objetiva que 

nos ultrapassa, também viabiliza a efetiva configuração do mundo subjetivo, com o advento do 

pensar, do sonhar, do imaginar. Obviamente, não se trata aqui da subjetividade mais oculta, mas 

daquela a partir da qual o Eu interage com o mundo. Noutros temos, sem o advento da língua, seria a 

uma subjetividade ainda mais superficial e pífia do que aquela que comumente conhecemos que 

estaríamos circunscritos. Mas, graças à linguagem, o homem difere dos outros seres vivos; ele não 

vive num mundo de coisas em si, mas numa outra dimensão da realidade, no mundo dos 

significados: “O homem já não pode defrontar imediatamente a realidade; não pode vê-la por assim 

dizer, face a face. A realidade física parece recuar na proporção em que a atividade simbólica do 

homem avança.” (1995:33) Entre o homem e a estrita realidade de suas necessidades imediatas 

interpõem-se os devaneios, as esperanças, as ilusões, que só se configuram em virtude do universo 

simbólico no qual ele próprio se constitui. Evidencia-se, assim, que a linguagem descortina para o 

homem uma indefinitude de universos, os quais podem ser racionalmente engendrados e 

transformados, libertando-o dos mecanismos naturais ou, parafraseando Cassirer, das sombras da 

caverna de Platão: “Sem o simbolismo a vida do homem assemelhar-se-ia à dos prisioneiros da 

caverna de Platão. A vida do homem confinar-se-ia aos limites das suas necessidades biológicas e 

dos interesses práticos; não poderia encontrar qualquer acesso ao ‘mundo ideal’ que lhe é aberto de 

diferentes lados pela religião, a arte, a filosofia, a ciência.” (1995:45).  

Essa indefinitude de universos que o sistema simbólico nos oferece, deriva, sobretudo, da 

qualidade versátil dos símbolos. A representação simbólica não é apenas dotada de um caráter 
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universal, que garante a funcionalidade e a objetividade da realidade humana, mas é também 

norteada por uma extrema mobilidade. Diferentes dos sinais, representações que não se dissociam do 

mundo físico e concreto ao qual aludem, os símbolos nunca são inerentes à propriedade da coisa; 

inversamente, apresentam em relação a ela uma imensa versatilidade que propicia a expressão de 

desejos e pensamentos de formas multifacetadas: “Um sinal é uma parte do mundo físico do ser, um 

símbolo é uma parte do mundo humano do significado.” (Cassirer; 1995:45). Na esteira das 

considerações desse filósofo neokantiano, o homem, ao superar a esfera da produção dos sinais, 

inventando os símbolos que permitem a ele nomear o mundo, estabelece uma relação absolutamente 

flexível entre as coisas e os nomes. A reflexão de Cassirer coaduna-se, por conseguinte, às asserções 

de Bergson, posto que para este, no contexto na linguagem humana, os símbolos utilizados são 

finitos, mas absolutamente móveis, propiciando a nomeação do real e a transferência ilimitada dos 

significados. Assim, os símbolos podem ser transferidos de uma realidade para a outra 

incessantemente, de modo que as realidades a serem denominadas e dotadas de sentido, essas, sim, 

desvelam-se infinitas. No enfoque bergsoniano, a linguagem humana é, inegavelmente, um 

instrumento natural. Mas essa condição biológica não fixa previamente suas formas de manifestação, 

uma vez que os símbolos não são inerentes às coisas. Seus significados são maleáveis: “O sinal 

instintivo é um sinal aderente, o sinal inteligente é um sinal móvel.” (Bergson; 1971:172) Assim, a 

linguagem é natural, mas os símbolos aos quais ela nos conduz assumem a tônica da convenção. Em 

vista disso, o filósofo enfatiza que o caráter convencional dos símbolos da linguagem, mais 

precisamente, das palavras, viabiliza a transição permanente do que se sabe para o que se ignora: “É 

necessária uma linguagem cujos sinais - que não podem ser em número infinito - sejam extensíveis a 

uma infinitude de coisas. Esta tendência do sinal para se transferir dum objeto a outro é característica 

da linguagem humana.” (Bergson; 1971:171) O deslocamento pertinente à natureza dos signos 

lingüísticos e às palavras propicia uma ampliação incessante dos horizontes humanos.172 

                                                 
172 Nos textos de Bergson deparamo-nos, por vezes, com os termos signo, sinal e símbolo, sem que o autor 
os discrimine de modo mais sistemático. O parâmetro para nossa leitura será a distinção elaborada por 
Cassirer, acima mencionada. (Nota 17) Contudo, convém aludir à breve análise de Benedito Nunes, a qual, 
reportando-se à tradição aristotélica, define o signo como um gênero amplo no qual se incluem a 
completude dos elementos que tem por função representar, indicar ou referir-se a algo. Sob esse prisma, 
tanto os sinais como os símbolos seriam signos. Mas enquanto os sinais não se evadem da sua fisicalidade, 
como diria Cassirer, os símbolos concernem às formas nas quais se delineiam as experiências e os 
pensamentos. Indubitavelmente, é na categoria dos símbolos que as palavras dotadas de significação se 
encontram, visto que viabilizam a descrição objetiva do mundo de modo que sua função significativa nos 
dá o conhecimento das coisas exteriores e de nossa realidade interna: “Pode-se dizer, então, que há duas 
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A utilização da linguagem enquanto meio de acesso aos símbolos descolados dos objetos 

não deixa de ser uma indício de que a inteligência possa agir não totalmente subsumida aos 

imperativos da utilidade. Em virtude de sua versatilidade, os símbolos, assim como a inteligência, 

podem ser deslocados e aplicados a realidades não coisificadas. Daí provém que a linguagem não se 

limite a operacionalizar o universo das ações e da previsão, mas viabilize a própria interioridade 

pensante, porquanto só por intermédio da linguagem chegamos à idéia: “Abre-se assim aos olhos da 

inteligência, que estava voltada para fora, um inteiro mundo interior, o espetáculo das suas próprias 

operações.” (Bergson; 1971:172). Sob esse prisma, ao direcionar os símbolos para instâncias não 

materiais, a inteligência, cujo norte é o da fabricação, desnuda um viés pelo qual desenvolve um 

trabalho desinteressado. As palavras de Bergson são elucidativas: “No dia em que a inteligência, 

refletindo sobre as suas próprias atividades, se reconhece criadora de idéias, faculdade de 

representação em geral, não há objeto de que ela não queira ter idéia, mesmo não tendo relação 

direta com a ação prática. Por isso dizemos haver coisas que só a inteligência pode procurar. 

Somente ela, com efeito, se preocupa com a teoria. E ao teorizar, ambiciona tudo englobar, tanto a 

matéria bruta, sobre a qual tem naturalmente domínio, mas também a vida e o pensamento.” 

(Bergson; 1971:173) Ratifica-se, assim, a tese bergsoniana segundo a qual o caráter útil da 

inteligência é menos restrito do que o do instinto. No mundo instintivo não afloram as idéias, só a 

inteligência pode produzi-las. O acesso ao universo da teoria é tributo que a inteligência deve à 

mobilidade dos símbolos lingüísticos, os quais tornam suscetíveis de reflexão não apenas a matéria 

bruta, mas a vida e a própria atividade pensante: “Mas a flutuação do significado permite que a 

linguagem, de função pragmática de nomeação e articulação do universo percebido, se transforme 

em instância originária das várias modalidades do ser, inclusive do ser da vida e da consciência. A 

                                                                                                                                                     
categorias de signos: os signos-sinais e os signos-símbolos. Os primeiros exercem função indicativa (...); 
os segundos exercem função simbólica. O símbolo é, pois, o signo enquanto unidade semântica, que não se 
esgota numa referência direta e imediata a um determinado objeto. Assim, as palavras têm um corpo 
material e sensível, que é o que resta quando as despojamos dessa unidade semântica, abstraída da qual 
elas se tornam elementos físicos, sonoros ou visuais. Esse resíduo é o signo morto, sem a significação que 
o vivifica. A operação abstrativa pela qual o obtemos, importante passo da análise fenomenológica, leva-
nos a reconhecer a existência da função de simbolização, realizada à custa de diferentes elementos 
materiais, sensíveis, elevados à condição de signos: as palavras, as cores, as linhas, os volumes, os 
movimentos dos corpos, as formas geométricas e até as naturais. Esses signos, graças à função de 
simbolização, podem articular-se, constituindo modalidades simbólicas distintas, através das quais a 
experiência recebe uma forma, os sentimentos encontram expressão e o pensamento representa os 
objetos.” (Nunes; 1991:74) 
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linguagem é pois poderoso instrumento para a extrapolação da inteligência em órgão especulativo.” 

(Leopoldo e Silva; 1994:103)  

Em suma, a linguagem efetivamente viabiliza a consecução das metáforas do 

pensamento, uma vez que na sua ausência a representação não se consuma. Enquanto instrumento da 

inteligência e em consonância com sua tendência estabilizadora, compete à ela nomear coisas. Daí 

deriva que, em virtude de sua variabilidade, ela possa garantir à inteligência um conhecimento 

absolutamente amplo. Em outros termos, a abertura intrínseca aos símbolos propicia que todas as 

realidades, todos os objetos se tornem passíveis de serem pensados e representados. A inteligência 

desperta, assim, sua inquietude e tudo quer representar, idear, pensar. Mas, como anteriormente 

tematizado, tudo o que a consciência vier a conhecer e designar o será sob a lógica imobilizadora do 

devir que é subliminar às palavras. A sua obsessão pela objetividade e pela estabilidade vem 

consumar a vocação do intelcto para adulterar as realidades que se lhe apresentam incomensuráveis, 

tal como a sua própria substancialidade. Destarte, se a produção das idéias ultrapassa o caráter 

estritamente utilitário e denota um certo desperdício, isso configura apenas um indício dessa 

potencialidade. Ou seja, a linguagem chancela a convergência do intelecto em direção aos problemas 

de ordem especulativa, mas o faz de modo que este universo abstrato seja engendrado a partir de 

instrumentos e métodos consonantes à natureza da matéria bruta. A idéia não se dissocia da estrutura 

da inteligência, qual seja, a formalidade e a imobilidade. A língua vem assim consolidar a vocação 

coisificante da inteligência. Manifestando-se como instrumental para o espírito que deve atuar sobre 

a matéria, os símbolos lingüísticos vêm aquilatar a experiência perceptiva. Escreve Gilles Deleuze: 

“A inteligência deseja a objetividade, como a percepção o objeto. Anseia por conteúdos objetivos, 

significações objetivas e explícitas, que ela própria será capaz de descobrir, de receber ou de 

comunicar. É, pois, tão objetivista quanto a percepção. Ao mesmo tempo que a percepção se dedica 

a apreender o objeto sensível, a inteligência se dedica a apreender as significações dos objetos. Pois 

a percepção acredita que a realidade deve ser vista, observada, mas a inteligência acredita que a 

verdade deve ser dita e formulada.” (1987:29) Por conseguinte, expressar, assim como pensar, é, 

naturalmente, escandir, fixar o movimento, espacializar o tempo, apreender o móvel pelo imóvel. As 

idéias claramente dispostas em intervalos estanques constituem um fragmento da continuidade 

permanente do pensar. É portanto como coisa que tudo será por ela expresso, uma vez que a 

finalidade primeira da linguagem é a de nomear o mundo das coisas inertes.  
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Em virtude de sua afinidade com a lógica espacial, os recursos da linguagem 

permanecem aquém da duração, do ser, enfim da vida e da subjetividade mais genuína do homem. 

Entrevemos, assim, que este mundo interior desvendado à inteligência pela linguagem corresponde, 

entrementes, àquele Eu produtor de metáforas, uma vez que, à linguagem que instaura o campo do 

pensamento subjaz uma conotação precisa, ou seja, seu propósito é, definitivamente, designar o 

mundo dos objetos espacialmente dispostos. Daí provém a reificação da realidade subjetiva 

tematizada por Bergson no Ensaio, cujo corolário é a perda de si como obra da inteligência, como 

legado do instrumento que permite a ela viabilizar-se, ou seja, a linguagem. A experiência do pensar 

claro e preciso, que é indissociável dos símbolos lingüísticos, faz com que a consciência permanece 

alheia ao que há de mais substancial nela mesma.  No dizer bergsoniano, por intermédio das palavras 

apreendemos a interioridade pela exterioridade, visto que os significados a elas inerentes não se 

dissociam do caráter pragmático da linguagem. Explicita-se, assim, que, ao se enunciar sobre a 

linguagem, enfatizando-a como instrumento que nos insere no universo simbólico, Bergson não se 

furta a asseverar que esses símbolos, capazes de nos introduzir no mundo humano, revelam-se, 

todavia, impotentes para traduzir o real em sua continuidade, mobilidade e criação. Ao se efetivarem 

como representações da realidade, resultam em invenções coletivas e arbitrárias, em cuja sombra os 

homens se orientam, tomando-os pela realidade em si seja ela concernente ao mundo que os rodeia, 

seja à sua natureza mais profunda: “Enfim, para dizer tudo, nós não vemos as coisas em si: 

limitamo-nos a maior parte das vezes, a ler etiquetas nelas coladas. Esta tendência derivada da 

necessidade, mais se acentuou ainda sob a influência da linguagem.” (Bergson; 1993:109) Nessa 

perspectiva, se a mobilidade e a versatilidade dos símbolos perfazem um trunfo humano, por outro, é 

inelutável que os homens negligenciem sua artificialidade ao fundarem entre as coisas e os nomes 

uma relação identitária. Os símbolos, ainda que  não se colem às coisas, como assinala Cassirer,   

passam a ser confundidos  com a natureza delas.  Ilusão que tem seu corolário na ambigüidade da 

linguagem, a qual constitui simultaneamente condição de emancipação e evidência primeira da 

falsidade constitutiva do mundo humano.  

Em seu texto Verdade e Mentira no Sentido Extra Moral, Nietzsche enfatiza a 

arbitrariedade e a unilateralidade dos símbolos lingüisticos, que nomeiam as coisas a partir das 

sensações que elas lhes sugerem. Bastaria, argumenta o autor, voltarmo-nos para a multiplicidade 

cultural, bem como para a mutabilidade que os nomes das coisas adquirem em diferentes 

coletividades humanas, para que declinássemos desta posição em que tomamos a palavra pela 
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verdade ou pela essência das coisas, minimizando seu caráter metafórico: “Acreditamos saber algo 

das coisas mesmas, se falamos de árvores, cores, neves e flores, e no entanto não possuímos nada 

mais do que metáforas das coisas, que de nenhum modo correspondem às entidades de origem.” 

(Nietzsche; 1983:48) Definitivamente, não é a coisa em si que as palavras nos desvendam. Sua 

função consiste em exprimir o mundo que nos rodeia por meio de significados estabelecidos, 

celebrando um sentido que é convencional, mas cujo uso corrente lhe confere uma certa fixidez. 

Ademais, a realidade última, a verdade em si, no registro desse filósofo, é absolutamente 

prescindível, uma vez que os símbolos são apenas instrumentos que vêm mediar nossa relação com 

as coisas e com os outros. Ante a necessidade de sustar o movimento e impor sentidos, o intelecto 

enceta o processo de conhecimento, erigindo as representações simbólicas do mundo, fixando de tal 

modo os significados que passa a estabelecer entre os nomes e as coisas uma relação de identidade. 

Note-se que, no registro nietzscheano, a criação dos símbolos dotados de significados arbitrários, 

essa espécie de capacidade artística e ficcional inerente à condição humana, vem ao encontro da 

necessidade de atribuir sentidos às coisas, ao mundo, à consciência mesma. Mas o homem, movido 

pelo desejo de verdade, apropria-se dessas representações metafóricas como se fossem a própria 

realidade. Dito de outro modo, a criação dessas metáforas poupa-nos da constante mutabilidade das 

coisas, e finda por denegar o caráter convencional das palavras, tomando-as por expressão da 

realidade. Amalgamam-se, assim, os símbolos com a realidade das coisas, obnubilando-lhes a 

origem, que não é outra senão a necessidade de um padrão que viabilize a convivência. Compete às 

palavras fornecer-nos as formas pelas quais moldamos o mundo à nossa natureza. São fontes de 

ilusões, como diria Nietzsche: “Eles (os homens) estão profundamente imersos em ilusões e imagens 

de sonho, seu olho apenas resvala às tontas pela superfície das coisas e vê ‘formas’, sua sensação 

não conduz em parte alguma à verdade, mas contenta-se em receber estímulos e como que dedilhar 

um teclado às costas das coisas.” (Nietzsche; 1983:46)  

Assim perspectivadas, as palavras não passam de invenções, ficções necessárias, “estojos 

vazios”, que se transmudam em verdades, porque os homens esquecem sua condição ilusória quando 

assumem suas construções como a verdade última das coisas. O desejo de certeza torna insuportável 

a precariedade imanente às palavras e aos seus significados: “O que é uma palavra? A figuração de 

um estímulo nervoso em sons. Mas concluir do estímulo nervoso uma causa fora de nós já é 

resultado de uma aplicação falsa e ilegítima do princípio da razão. Como poderíamos nós, se 

somente a verdade fosse decisiva na gênese das linguagens, se somente o ponto de vista da certeza 

 380



fosse decisivo nas designações, como poderíamos no entanto dizer: a pedra é dura: como se para nós 

esse ‘dura’ fosse conhecido ainda de outro modo, e não somente como uma estimulação inteiramente 

subjetiva! Dividimos as coisas por gêneros, designamos a árvore como feminina, o vegetal como 

masculino; que transposições arbitrárias! A que distância voamos além do cânone da certeza!” 

(Nietzsche: 1983:47) Em virtude desta vocação classificatória, a linguagem apresenta a tendência a 

expressar o novo pelo antigo, sacrificando a virtualidade inovadora dos sentidos a serem gerados.  

Diante  disso, Nietzsche, aqui consideravelmente próximo de Bergson, assevera que é esta relação 

metafórica com o real que vai engendrar os conceitos, as idéias, as verdades elaboradas pela razão, a 

qual se apodera das coisas sob a ótica dos cânones que lhe são adequados. Nesse sentido, o autor 

postula que o processo de conhecimento e a abordagem teórica do mundo equivalem a um processo 

de metaforização, engendrado por nossa relação utilitária com as coisas. Ou seja, a criação das 

metáforas é orquestrada por nossos interesses específicos, os quais se delineiam na percepção. Ao 

transpor para as coisas aquilo que encontramos antes em nós, viabiliza-se a objetividade, o universo 

socialmente compartilhado. É, portanto, a partir das categorias substancialmente humanas que 

atuamos e conhecemos o mundo. Essa relação parcial e interessada é subjacente às interpretações 

cuja assunção tem a tônica da verdade: “O que é a verdade portanto? Um batalhão móvel de 

metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram 

enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um 

povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, 

metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só 

entram em consideração como metal, não mais como moedas.” (Nietzsche; 1983:48) Em definitivo, 

a linguagem constitui o elemento estruturador dessas verdades quando elas se transfiguram em 

conceitos, nos quais a dimensão metafórica é mais radicalmente pulverizada e a identidade entre as 

palavras e as coisas passa a derivar de um procedimento metódico, a partir do qual se erigem os 

sistemas, as construções arquitetônicas com as quais o homem crê capturar o mundo.  

A linguagem, norteada pela lógica da conservação, adapta-se  plenamente ao pensamento 

comum, mas imprimirá suas marcas também na ciência e na filosofia. Atividades similares e coisas 

semelhantes que sugerem os mesmos comportamentos, as mesmas formas de execução serão 

designadas com as mesmas palavras, daí que a origem da linguagem seja também a origem dos 

conceitos e das idéias gerais. Os conceitos que concernem à linguagem teórica prolongam as 

tendências uniformizantes e solidificantes da linguagem comum, generalizando e homogeneizando 
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as experiências mais íntimas e as coisas mais singulares. A lógica conceitual nos brinda com as 

formas a partir das quais concebemos a natureza, mas essa, insiste o autor, desconhece formas, 

conceitos, espécies. Os dizeres de Nietzsche poderiam ser de Bergson, quando o primeiro assevera 

que todo conceito é engendrado para igualar o não igual: “Assim como é certo que nunca uma folha 

é inteiramente igual a outra, é certo que o conceito de folha é formado por arbitrário abandono 

dessas diferenças individuais, por um esquecer-se do que é distintivo, e desperta então a 

representação como se na natureza além das folhas houvesse algo, que fosse ‘folha’, uma espécie de 

folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, 

frisadas, pintadas, mas por mãos inábeis, de tal modo que nenhum exemplar tivesse saído correto e 

fidedigno como cópia fiel da forma primordial.” (1983:48) Cabe à linguagem fornecer os 

instrumentos para que a tendência a fixar as semelhanças se efetivem inteligentemente com vistas à 

comunicação e à ação. A linguagem imita assim o processo que nos seres vivos em geral é operado 

pela natureza. É portanto, por intermédio das palavras que os hábitos se estendem e se transmudam 

em idéias gerais, em formas cristalizadas impressas na inteligência, de modo que as representações 

criadas para referir-se às semelhanças findam por ser apropriadas como se fossem a própria coisa, 

obnubilando a multiplicidade inerente ao real que passa a ser concebido a partir da univocidade que 

o designa. 

As palavras e os conceitos são, enfim, metáforas humanamente elaboradas que, em 

virtude do hábito e do uso freqüente, afiguram-se como que impregnadas da solidez e da verdade das 

coisas: “(...) o conceito enquanto cristalização da atividade simbólica representa a forma que assume 

tal atividade (a linguagem) quando o interesse pragmático exige a fixação da mobilidade. A 

imutabilidade dos conceitos prende-se assim à necessidade de organizar de forma relativamente 

invariável o real e dispor de representações relativamente unívocas para efetuar referencias cômodas 

ao mundo que nos rodeia.” (Leopoldo e Silva; 1994:96) Nietzsche enfatiza que palavras e conceitos 

são, pois, ilusões cujo caráter imaginado foi olvidado pelos homens. O filósofo alemão vem, assim, 

ao encontro de Bergson não apenas quando aponta a origem da teoria e dos conceitos na 

solidificação dos símbolos, mas, outrossim, quando ressalta o mal-estar da razão humana frente ao 

devir e ao movimento, que a leva a instaurar os símbolos no duplo intuito de amenizar seu 

desconforto e de atuar racionalmente sobre as coisas inertes. No entanto, a perspectiva nietzscheana 

reconhece que a fixidez simbólica e o estabelecimento de uma relação identitária entre as coisas e os 

símbolos constitui o alicerce mesmo da obra humana. Não há aí nada de desprezível. Sem esse 
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impulso fundamental para a consecução de um universo metafórico, a humanidade não se 

configuraria. Inicialmente, quando aludimos a Cassirer, afirmamos que a linguagem inaugura a 

realidade objetiva. Essa objetividade cujo caráter é indiscutivelmente metafórico,  se nos apresenta 

entretanto como realidade em si, uma vez que os homens esquecem o ato originário com que 

lograram a existência dos significados convencionais que foram por eles mesmos estabelecidos, 

numa atitude profundamente arbitrária, guiada exclusivamente pelos seus interesses.  

À criação dessa artificialidade, entretanto,  subjaz a prerrogativa da genialidade: “Como 

gênio construtivo o homem se eleva, nessa média, muito acima da abelha: esta constrói com cera, 

que recolhe da natureza, ele com a matéria muito mais tênue dos conceitos, que antes tem de fabricar 

a partir de si mesmo.” (Nietzsche; 1983:49)  Mas se o filósofo alemão celebra o gênio construtivo do 

homem, que em sua destreza erige verdadeiros edifícios conceituais sobre uma realidade móvel, 

extraindo unicamente de seu potencial inventivo a força necessária para isso, não se esquiva de 

advertir que sua obsessão pelo conhecimento puro impede-o de permanecer lúcido quanto à natureza 

fictícia de suas próprias construções. O homem, diz Nietzsche, permanece cego frente à sua própria 

conduta, empenhada em assimilar o mundo aos seus cânones particulares. O problema apontado em 

seu texto concerne à tendência em nos tornarmos prisioneiros de nossas própria construções, uma 

vez que, privados da lucidez acerca da natureza simbólica desse mundo, para falar como Bergson, 

não ousamos uma perspectiva outra que não aquela oriunda de uma invenção já canonizada. E, ainda 

mais gravemente, passamos a entender que esta invenção consiste na realidade mesma, o que 

cristaliza definitivamente o nosso pensar. No que tange ao conhecimento de nosso próprio eu, é 

apenas a metáfora de nossa interioridade e de nossa atividade pensante que passamos a vislumbrar. 

Esse é, sem dúvida, um outro ponto de encontro entre Bergson e Nietzsche: “O homem como toda 

criatura viva pensa continuamente, mas não sabe disso; o pensamento que se torna consciente é 

apenas a mínima parte dele, e nós dizemos: a parte mais superficial, a parte pior: pois somente esse 

pensamento consciente ocorre em palavras, isto é, em signos de comunicação; com o que se revela a 

origem da própria consciência.” (Nietzsche; 1983:217)173 As sinuosidades e a temporalidade 

                                                 
173 A despeito das similaridades aqui comentadas, Leopoldo e Silva aponta uma diferença entre Bergson e 
Nietzsche no que tange ao valor atribuído a essa relação metafórica com o real: “Em Bergson a crítica 
genética, ao constatar a origem dos procedimentos da inteligência, não vai argüir acerca da inadequação 
desses procedimentos em geral. A estrutura da inteligência e a estrutura da percepção cumprem uma 
função natural e, dentro da esfera pragmática, não cabe questionar o valor do procedimento simbólico. 
Apenas quando tal procedimento é transferido para apreensão da metafísica do real é que ele se torna 
inadequado. Ora, parece que em Nietzsche há um único critério para avaliar os procedimentos de 
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imanente à subjetividade não se deixam expressar pelas palavras, as quais transmudam a 

multiplicidade qualitativa em quantitativa. A intimidade mais recôndita de nossos estados de alma, 

de nossos afetos mais intensos que se transmudam sem cessar, se retraem sob a égide das palavras, 

distanciando-nos de nossas vivências mais veementes e originais: “(...) Dos nossos sentimentos, 

apenas apreendemos o seu aspecto impessoal, aquele aspecto que a linguagem pode anotar duma vez 

para sempre, visto ser pouco mais ou menos o mesmo nas mesmas condições para todos os homens. 

Assim, até no próprio indivíduo que somos, a individualidade nos escapa.” (Bergson; 1993:103) 

Destarte, é à exterioridade em relação a todas as coisas e, primordialmente, em relação a nós 

mesmos que a linguagem nos condena: “Movemo-nos no meio de generalidades e de símbolos, 

como num campo fechado onde a nossa força se mede inutilmente com outras forças; e, fascinados 

pela ação, atraídos por ela para nosso maior bem, no terreno que ela escolheu, vivemos numa zona 

intermediária entre as coisas e nós, exteriores às coisas, exteriormente a nós próprios.” (Bergson; 

1993:109)  

Subsidiados pelos argumentos bergsonianos acerca da natureza da inteligência, podemos 

asseverar que nada há de censurável no modo pelo qual a cumplicidade entre linguagem e intelecto 

impregna o conhecimento científico, o qual afinal consiste substancialmente em conhecer a partir 

dos conceitos e da imobilidade. Outra a situação da filosofia, para a qual a afinidade entre linguagem 

e inteligência opera a perda do seu objeto, ou seja, do espírito, da duração em seu processo 

incessante de criação. O capítulo precedente procurou explicitar que, para Bergson, o ato de filosofar 

advém com uma visão simples e imediata que se revela na intuição, permitindo ao filósofo a sua 

inserção direta na mobilidade e no tempo. A coincidência com a transitividade temporal, com o 

movimento da subjetividade profunda, ocorre à revelia da linguagem. No entanto, no mesmo 

processo em que aflora a intuição, no qual transcendemos o recorte da imagem-centro, alargando os 

                                                                                                                                                     
conhecimento e disso resulta que a inadequação é vista em geral. O conhecimento, qualquer que seja ele, é 
produtor de ilusões, muitas vezes necessárias para o indivíduo e a sociedade, mas como não existe a 
separação de esferas pragmáticas e teóricas, a atividade simbólica se transforma num fator constitutivo de 
inadequação entre o homem e as coisas. Assim a crítica de Nietzsche é dissolvente em relação ao saber em 
geral, e não apenas em relação à metafísica. O niilismo gerado pela paixão mórbida do conceito 
compromete a existência de todas as suas instâncias: conhecimento, valores morais, arte, etc. Dir-se-ia que 
o Homem não tem como superar a condição de animal metafórico. Já em Bergson a superação é possível, 
ao menos através da consciência do impasse entre a intuição e a expressão, que faz com que a 
inelutabilidade do discurso e do valor de um certo modelo de racionalidade possam, pelo esforço da 
reflexão vir a sofrer uma distorção tal que o homem possa, mesmo através deles, vislumbrar a 
possibilidade de inserir-se reflexivamente na totalidade dinâmica e aceder à existência autêntica sub specie 
durationis.” (1994:115-116)  
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limites da consciência racional, irrompe também o desejo de expressão. Definitivamente, esse desejo 

jamais se realizará no interior de uma linguagem que ignora o processo de criação, uma vez que se 

limita a exprimir formas em detrimento da mobilidade e a traduzir resultados.  

A apreensão do ser em sua natureza temporal, implica, como já discutido, um 

pensamento que transcenda a intencionalidade pragmática da inteligência, sob a égide da qual a 

linguagem se configura. Mas como expressar a intuição do ser em sua interioridade  com símbolos 

que só logram fazê-lo pela exterioridade? De que modo o real em geral e a interioridade humana, 

intuitivamente apreendidos, traduzir-se-ão sem que se opere a sua desnaturação, uma vez que os 

símbolos verbais que o traduzem só podem fazê-lo pulverizando simultaneamente sua temporalidade 

e o processo criador que os define? Se pelas vias da intuição apreendemos o ser em sua unicidade e 

simplicidade, se o seu recurso de expressão consiste nas imagens móveis e multifacetadas, como 

trazer à luz e comunicar essas representações imagéticas? As palavras de Bergson são sugestivas: 

“Intuição significa, pois, primeiramente consciência, mas consciência imediata, visão que quase não 

se distingue do objeto visto, conhecimento que é contado e mesmo coincidência.” (Bergson; 1974: 

120, grifos nossos) Ora, um conhecimento que se dá a ver e se traduz em imagens, revela-se 

incomensurável com os símbolos conceituais e com uma linguagem sistemática, que pretendam 

explicá-las analiticamente, uma vez que o movimento temporal a elas inerente só pode ser contado e 

descrito. Delineia-se, assim, além do imperativo de inverter a lógica do espírito humano e de 

transcender o intelecto, a necessidade de transmudar radicalmente o alcance das palavras, para que o 

movimento sugerido pela dança das imagens possa ser expresso, parafraseando Bergson: contado. 

Assim, não é apenas à inteligência que ocorre o inebriar-se com a franja de vida que a circunda, com 

a memória ontológica que a cerca, mas também, à natureza metafórica dos símbolos. 

 

  5 –A expressão do Eu e da interioridade em geral nas metáforas moventes  

As considerações até aqui tecidas nos conduzem a uma necessária ambivalência. Por um 

lado, a linguagem instaura o mundo interior com o cenário das idéias, livrando o homem da inércia, 

do obscurantismo e da circunscrição ao imediato, como sustenta Cassirer, e com o qual Bergson 

concordaria. Por outro, definida como pura produção de metáforas, como sustenta Nietzsche, ela nos 

afasta do devir. Encarna assim, em termos bergsonianos, o obstáculo que nos põe à deriva de uma 

subjetividade mais plena e profunda cuja natureza é a do tempo e jamais a do espaço. Veremos, 
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contudo, que é na própria concepção bergsoniana da linguagem que se deslindará a via pela qual o 

dilema da expressão será superado. Acerca dessa tônica ambígua que a linguagem adquire em 

Bergson, são elucidativas as palavras de M. Ponty: “Poder-se ia resumir o movimento interno do 

bergsonismo dizendo que é a passagem de uma filosofia da impressão a uma filosofia da expressão. 

O que Bergson disse contra a linguagem faz esquecer o que disse em seu favor.” (Merleau-Ponty; 

1979:44) Debrucemo-nos, então, sobre a conotação positiva que a linguagem vai assumir na filosofia 

bergsoniana. 

Sabemos que para Bergson a linguagem é um dado natural, mas os elementos que a 

constituem não o são. Mais explicitamente, os símbolos não correspondem a sinais que coincidem 

com a coisa significada, como em sociedades constituídas naturalmente. A linguagem revela-se, 

pois, portadora da mesma abertura que a inteligência. Malgrado os símbolos sejam originalmente 

destinados à ação, eles são também invenções flexíveis, às quais subjaz uma margem em que podem 

ser engendrados significados não necessariamente funcionais. Em uma palavra, se os símbolos aos 

quais a linguagem nos conduz são convenções, metáforas do real, os sentidos por elas veiculados 

não são intrínsecos à realidade da coisa expressa. Logo, é subjacente à linguagem uma variabilidade 

a partir da qual as palavras, cujos significados são móveis por excelência, não apenas ampliam seu 

alcance transpondo sua aplicação a realidades não coisificadas, ou seja, gerando idéias, - esfera em 

que a instrumentalidade ainda prevalece - mas, muito além disso, trazem em si um enorme potencial 

subversivo dos significados mesmo dos símbolos, os quais são, insistimos, sujeitos a uma infinita 

variabilidade. A possibilidade de ultrapassar a cristalização das palavras com a abertura de uma 

pluralidade significativa, permite que elas nos conduzam a realidades que jamais atingiríamos caso 

permanecêssemos circunscritos a significados unívocos. Eis o modo pelo qual a linguagem, a 

despeito de sua tendência prevalente para representações estacionárias, inclina-se, por vezes,  na 

direção da mobilidade.  

É inequívoco que este direcionamento imanente à linguagem não transmuda seu caráter 

instrumental, mas anuncia que não apenas a inteligência pode ser insuflada pela franja de duração 

que a circunda, mas também o instrumento que constitui, na verdade, o seu correlato.  Quando a 

representação simbólica, que se formaliza nas palavras, se aplica à realidade movente, à interioridade 

do Eu, delineia-se uma utilização equivocada dos símbolos, que será designada por Trotignon, o mau 

uso do simbolismo. Essa utilização perniciosa se efetiva quando dele nos servimos para “representar 

as totalidades viventes, que se tornam assim os objetos de análise, os seres abstratos. O simbolismo 
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grosseiro solidifica o movente, substitui o progresso, que é espiritual, pela materialidade. O perigo 

do simbolismo é assim a materialização do devir vivente.” (1968:131) Trata-se aí de uma 

cristalização material resultante de uma reflexão sobre o vivido, que, em última instância, vai fundir-

se com uma imagem dogmática e ilegítima.174 A representação simbólica da vida interior é aqui 

emblemática: “(...) ora, quando a consciência se aplica a si mesma a substituição simbólica do saber 

sobre o real, ela obtém as imagens que são refrações solidificadas do eu profundo através do eu 

superficial.” (Trotignon; 1968:610) Como mencionado no início dessa investigação, a representação 

simbólica, para Bergson, instaura efetivamente a perversão do Eu, com a construção de um 

simulacro engendrado pela linguagem. A subjetividade é aí figurada simbolicamente, permeada por 

uma multiplicidade quantitativa, na qual os estados de alma se apresentam justapostos, de sorte que 

os momentos heterogêneos de sua duração apresentam-se numa sucessão de intervalos estanques. A 

consciência, ao voltar-se para o seu passado, sob o prisma dessa representação, argumenta 

Trotignon, não pode revivê-lo. No entanto, a partir da representação simbólica que permite 

segmentá-lo, ela pode imaginar cada um dos estados subtraídos da duração: “O eu, na repetição e na 

representação de sua atividade vivente perdida, ‘recapitulando os termos da série’, não revive sua 

experiência, não pode dar vida ao passado, mas o imagina.” (Trotignon; 1968:124) A representação 

simbólica materializa-se, assim, numa imagem unívoca e ilegítima da interioridade subjetiva, cuja 

mobilidade, fusão e heterogeneidade são erradicadas. A imagem pulverizada das nuances temporais 

que vem se agregar à percepção se apresenta como cópia da existência material. Há aí uma 

associação cuja solidez e univocidade tornam a dinamicidade imanente à vida profunda do Eu 

absolutamente estranha e ininteligível: o símbolo, representação ideal do real, mescla-se com o 

vivido na identidade de uma imagem imaginada, como assinala Trotignon:  “A imaginação contém e 

indica, se se quer, a vida, mas o faz do mesmo modo pelo qual  minha imagem no gelo poderia ser 

dita vivente.” (Trotignon; 1968:124)  Destarte, essas imagens revelam-se efetivamente portadoras de 

uma negatividade, porquanto paralisam o real movente da vida e, sobretudo, do Eu, posto que uma  

representação unívoca vem substituir a subjetividade genuína.  

                                                 
174 O comentador chama a atenção para o fato de que o termo materialização é utilizado por Bergson em 
duas frentes: “(...) Bergson emprega o mesmo termo de ‘materialização’ para definir o esquecimento da 
vida na consciência reflexiva do eu intelectual e o caráter próprio da vida absoluta: ‘Esta materialização 
crescente do imaterial é característica da atividade vital’. Mas a diferença entre as duas materializações é 
capital: a materialização da atividade vital é crescente, ela segue o progresso vivente; a materialização 
simbólica é o resultado de uma reflexão sobre o vivido.” (Trotignon; 1968:132)  
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Similares àquelas imagens-coisas que se incrustam no sistema sensório-motor, que se 

coadunam à percepção com finalidades utilitárias, as imagens imaginadas, amalgamadas aos 

símbolos lingüísticos , em vez de suscitar o retorno do espírito para a interioridade, pretendem, tal 

como os conceitos, a coincidência exata com o real. Limitam-se, então, a oferecer uma representação 

solidificada, portanto, falsa, do movente. Por conseguinte, ao mau uso do símbolo é intrínseco o mau 

uso da imaginação como o designa Émile Bréhier, o qual se delineia quando interpretamos toda e 

qualquer realidade a partir dos esquemas que estruturam nossa ação: “ Em uma palavra, poderíamos 

dizer que o mau emprego das imagens é um antropocentrismo que interpreta toda realidade a partir 

das práticas familiares ao homem, imagens por assim dizer estanques que nos deixam no campo das 

representações ordinárias, (...).” (Bréhier; 1949:125) A despeito dessa representação deletéria do 

movimento e da interioridade do Eu, orquestrada pela fusão símbolo-imagem, os recursos 

simbólicos, observa Trotignon, podem ser dotados de positividade quando efetivamente se referem 

às coisas inertes, cuja natureza não é a mobilidade. Situação na qual os símbolos atêm-se 

estritamente a cumprir o seu papel funcional.  

No entanto, como a passagem por Matéria e Memória elucidou, as imagens que 

originalmente provêm da percepção, mas que são incorporadas a uma instância mais profunda do eu, 

mais propriamente a dimensão ontológica, não afloram unicamente em função das demandas 

externas e pragmáticas. Asserção que se verticaliza quando se trata das imagens criadoras - como 

aquelas que preponderam na arte, cuja finalidade é por definição alheia à lógica utilitária. Há, 

portanto, imagens que, irrompendo marginalmente, não se amalgamam aos símbolos fixos e, 

conseqüentemente, não pulverizam a espontaneidade imaginante do vivente, mas, inversamente, 

estão a seu favor. A título de exemplificação, Trotignon alude às imagens oníricas. As imagens do 

sonho são emblemáticas porque nelas a cesura entre o eu profundo e o eu superficial se desvanece. 

Sabemos, contudo, que, para Bergson, as imagens prolixas que nos assaltam durante o sono não nos 

inserem diretamente nas profundezas de nossa interioridade, não é à dimensão absoluta da vida que 

elas nos remetem. Proporcionam, contudo, uma experiência análoga, uma vez que ao sonhar 

experienciamos uma distração, o relaxamento da atenção em relação à vida ativa. Sob esse prisma, 

as imagens noturnas dos sonhos constituem uma evidência de que as imagens podem não se 

cristalizar em símbolos e nos indicar a dimensão movente da vida. As imagens extemporâneas da 

memória que contraditam com a lógica pragmática, nos descortinam de modo ainda mais 

contundente essa possibilidade. Insufladas pela emoção criadora, arredias à simbolização e à 
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cristalização, elas anunciam uma via outra pela qual poder-se-á vislumbrar a duração em sua 

dinamicidade, nas instâncias mais recônditas da subjetividade. O assalto dessas imagens oriundas da 

dimensão ontológica da subjetividade, nas quais a emoção criadora se presentifica, nos remete à 

mutabilidade interna da subjetividade ocultada pelo simulacro do Eu. Certamente, ao delinear-se em 

sua solidez e unicidade, uma vez que aflora nas instâncias mais exteriores da memória, as imagem 

fixas travestem-se na lógica do espaço e se apresentam como a substituição mesma da multiplicidade 

qualitativa do real. No que tange à realidade interna do eu, esse processo resulta na instauração de 

um abismo entre o Eu profundo e o Eu consciente, como Bergson evidenciara no Ensaio. Mas as 

imagens involuntárias da memória se esquivam dessa clivagem e se manifestam na própria fluidez 

temporal.  

Essa alusão às imagens dos sonhos e às imagens oriundas da memória pura e indômita, as 

quais nos assaltam, esporadicamente, desconcertando nossa conduta majoritariamente instrumental, 

insinua a existência de uma dimensão em que as imagens, como pura manifestação do esforço 

criador da imaginação, não se deixam cristalizar na forma simbólica em que os símbolos funcionais 

da linguagem as confina. Daí provém que, por um lado, o símbolo, ao se voltar para a realidade da 

vida, associa-se a uma imagem imaginada e fixa que desrealiza o real, mas, por outro, “a passagem 

do símbolo à imagem imaginante radical da consciência é o retorno à verdadeira metafísica, quer 

dizer, ao pensamento da vida.” (Trotignon; 1968:127) Atentemos para a diferença entre imagem 

imaginada e imagem imaginante. A primeira expressão alude a uma representação cujos contornos 

são claros e cujo significado é definitivo: temos aí um correlato das imagens-coisas, as imagens 

sensório-motoras. Uma imagem imaginante remete-nos não a uma representação já consolidada, mas 

ao puro movimento da imaginação, a uma intuição repleta de vitalidade. Com essa distinção o 

comentador enuncia uma outra relação entre o símbolo e a imagem, de modo que ao símbolo que 

faculta a perversão da consciência, contrapõe-se o símbolo que, em sua instabilidade, nos insere na 

mais contundente interioridade do Eu. Ao primeiro vincula-se a imagem imaginada; ao segundo, a 

imagem imaginante.  

É nesse registro que Trotignon vai vislumbrar, na filosofia bergsoniana, uma 

diferenciação fundamentante para a problemática que estamos a discutir, qual seja, a expressão da 

dança das imagens como alternativa ao conceito. Por um lado, temos em Bergson o simbolismo, o 

qual se refere especificamente a uma apropriação intelectual da percepção e que resulta numa 

apreensão conceitual da realidade. Por outro, de natureza completamente diversa, temos a atividade 
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simbólica que conduz à apreensão intuitiva do eu vivente, por intermédio de uma percepção voltada 

para a interioridade. A lógica dos símbolos encontra sua melhor expressão na forma conceitual e, ao 

aplicar-se ao ser movente, amalgama-se a imagens fixas, que se subsumem numa finalidade 

pragmática: “O simbolismo nasce da espacialização do vivido na consciência no tempo serial que é o 

símbolo da duração; a duração se traveste em espaço porque o espaço homogêneo é o símbolo dos 

símbolos (...).” (Trotignon; 1969:127) A imagem que aí se instaura advém em consonância com os 

intuitos pragmáticos;  sua conotação será, pois, estritamente utilitária, pulverizada do movimento e 

da temporalidade. Outra a situação em que se efetua a atividade simbólica, à qual é intrínseca o 

movimento e que nos conduz à apreensão intuitiva da duração na imaginação criadora do eu. As 

imagens aí geradas são destituídas de propensões pragmáticas, antitéticas à lógica instrumental e 

constituem manifestação direta da emoção criadora. Nessa perspectiva, Trotignon enfatiza que essas 

imagens são antinômicas em relação à natureza do símbolo, e constituem “a manifestação da 

atividade simbólica fundamental do eu que dura.” (Trotignon; 1969:610) A imagem pulveriza o 

movimento quando se coaduna a uma apreensão simbólica do real, o que se verifica, por exemplo, 

na linguagem científica. Mas quando apreendemos o real com um esforço criador, no intento de 

coincidir com sua interioridade, as imagens que aí afloram não adquirem a tônica instrumental, não 

solidificam o sentido, ou seja, elas não se aplicam às coisas e não coincidem com elas. Não 

destinadas à tecnicidade, oriundas do esforço imaginante e criador, essas representações imagéticas 

serão substancialmente dinâmicas, eivadas de enorme carga afetiva. Elas se desvelam como a mais 

pura expressão da força imaginante do eu profundo e nos remetem à interioridade movente do ser 

fora e, sobretudo, dentro de nós. A título de exemplo, podemos citar as imagens extemporâneas da 

memória involuntária e as imagens criadas pela arte. 

Indubitavelmente, o conhecimento da interioridade exige que nos instalemos na 

experiência mesma de nossa profundidade. A linguagem sempre será inadequada, mas diante da 

necessidade da expressão e, ao ser tocada pela emoção criadora, ela se desvia de sua 

instrumentalidade, transmudando e alargando os significados. A atividade simbólica é, então,  

incrementada pela capacidade de fabulação proveniente da emoção criadora, a qual promove uma 

oscilação dos sentidos veiculados pelas palavras, os quais, aos olhos da conduta pragmática parecem 

indissociáveis. A contaminação da linguagem pela força geradora dessa emotividade antecedente e 

originária minimiza seu aspecto instrumental e dilata a condição convencional dos símbolos, 

viabilizando uma verticalização da flexibilidade imanente aos significados por ele veiculados. Trata-
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se, em suma, de nos instalarmos no processo em que o significado se constitui, no momento em que 

as significações ainda não se consolidaram. As imagens suscitadas por essas palavras destoantes 

ainda não se fixaram num aspecto definitivo, logicamente estabelecido, tal como ocorre com o 

conceito. É a essa flutuação das imagens múltiplas e em movimento contínuo, que as palavras, 

antecedendo a fixidez dos significados, evadidas de sua tônica instrumental nos reportam. Nesse 

sentido, no interstício entre o esforço da expressão e a fixação do sentido abre-se uma fenda pela 

qual os significados dos símbolos podem ser transtornados. Os impedimentos apresentados pela 

linguagem são assim transpostos sem que ela seja abandonada. Trata-se, em suma, de um recurso de 

expressão que se serve da linguagem antes que sua natureza se consolide efetivamente, antes que as 

palavras e os símbolos estejam plenamente configurados. Essa torção das palavras,  que constitui na 

verdade uma prolongamento da torção da inteligência quando inebriada pela franja intuitiva, pode 

nos conduzir a uma forma de expressão que em vez de apreender pela exterioridade, logre nos 

induzir ao movimento da interioridade. Assim como a inteligência se sofistica quando a emoção 

criadora nela repercute, o caráter utilitário, voltado para o trabalho e para a cooperação que impregna 

a palavra, também se metamorfoseia quando essa energia originária nela se encrava. Não há aqui 

uma anulação da instrumentalidade da linguagem, mas, nesse inebriar fundamentalmente afetivo, o 

seu caráter utilitário é desfigurado,  e uma força criadora impregna os signos lingüísticos que antes 

aparentavam a plena identificação com os fins pragmáticos. As palavras são, assim, desnaturadas e 

nos remetem, a significados outros. Indubitavelmente, nesse processo em que a linguagem se volta 

contra si mesma, alguma cesura deve se instaurar entre a linguagem e a vocação pragmática da 

inteligência, para que a expressão de realidades antinômicas ao mundo reificado se delineie.  

Nessa perspectiva, a franja intuitiva que impregna a inteligência inebria  também as 

palavras, viabilizando a superação dos significados sólidos, de modo que elas passem a conotar 

sentidos outros, produtores de metáforas.175 Atentemos: o transtorno dos significados dos símbolos, 

                                                 
175 Escreve Nietzsche: “Aquele descomunal arcabouço e travejamento dos conceitos, ao qual o homem 
indigente se agarra, salvando-se assim ao longo da vida, é para o intelecto que se tornou livre somente um 
andaime e um joguete para seus mais audazes artifícios: e quando ele o desmantela, entrecruza, recompõe 
ironicamente, emparelhando o mais alheio e separando o mais próximo, ele revela que não precisa daquela 
tábua de salvação da indigência e que agora não é guiado por conceitos, mas por intuições.” (1983:51) É 
importante lembrar quanto a obra de Nietzsche é eivada de imagens metafóricas. A esse respeito, Vera 
Lúcia Felício observa que o uso assumido de metáforas na filosofia nietzscheana esfacela a oposição entre 
o pensamento filosófico e o poético construída a partir da ilusão de que a filosofia está para o real e a 
poética para o imaginado. A utilização da linguagem metafórica em Nietzsche opõe-se ao conceito e, 
simultaneamente, devolve à linguagem sua natureza imageada: “A metáfora não é empregada com um uso 
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promovendo uma sublevação da linguagem em relação a ela própria, e gerando, conseqüentemente, 

uma dança de imagens em movimento, aponta para  uma nova conotação da metáfora em Bergson. 

Essas metáforas são ainda expressas pela inteligência, mas por uma inteligência dilatada, permeada 

por uma energia intuitiva e criadora. Com o inebriar da emoção criadora na linguagem temos a 

intensificação deste poder metafórico que, ao invés de engendrar uma significação unívoca, promove 

a profusão de imagens moventes, as quais, em correlação umas com outras, não nos representam um 

significado, mas convergem propositadamente para um sentido que as ultrapassa e que fora 

anteriormente revelado pela intuição. É, portanto, com este alargamento do potencial metafórico da 

linguagem que se dará a expressão de múltiplas imagens que se anulam entre si, metáforas 

multifacetadas que se opõe à metáfora unívoca cristalizada no símbolo conceitual. A atividade 

simbólica à qual se refere Trotignon não se dissocia, portanto, do esforço imaginante no qual advêm 

as imagens criadoras, ou seja, da capacidade de engendrar metáforas moventes. Quando as metáforas 

derivam da intuição e logram uma tradução que cristaliza o movimento e os seguimentos internos, 

elas se colocam obviamente no registro das idéias e dos conceitos. Obstruem aí a mobilidade 

temporal e a multiplicidade heterogênea da interioridade do eu e do ser em geral. Outro o papel das 

metáforas quando, em vez de se presentificarem como um desdobramento do intuído, nos remetem a 

ele. Essas são as metáforas emancipadas da fixidez, são as imagens dançantes que, em sua anulação 

recíproca, logram expressar o que elas não são. Nas palavras do comentador: “As metáforas, no 

aspecto construtivo, confluem para o ponto nuclear da intuição; no aspecto desconstrutivo, procedem 

dele.” (Leopoldo e Silva; 1994:349) 

Decorre daí que a linguagem, originalmente algoz da dinâmica temporal, ao ser insuflada 

pela emoção criadora, propicia o desconcerto das palavras, estimula a atividade simbólica e viabiliza 

a apreensão do real movente pelo esforço criador da imaginação. Engendram-se, assim, imagens 

que, arredias à condição definitiva do símbolo, promovem um impulso em direção ao real em sua 

concretude, o qual fora anteriormente sacrificado pela atuação perversa do símbolo. Nessa 

perspectiva, o bom uso dos símbolos não se limita às situações em que designam coisas inertes. A 

positividade também se delineia quando os símbolos,  travestidos em seus significados 

convencionais, conectados à atividade simbólica, geram imagens em movimento, oriundas do 

                                                                                                                                                     
retórico, mas tem a função de desmascarar o conceito, negando a oposição entre o jogo e o sério, entre o 
sonho e a realidade. A imaginação passa a ter função tão importante em filosofia quanto em poesia, 
permitindo a apreensão das analogias; a reflexão é posterior, intervindo para substituir as analogias por 
equivalências, as sucessões por relações de causalidade e para estabelecer o conceito.” (Felício; 1994:84) 
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esforço criador da imaginação: “(...) a noção de símbolo representa em Bergson um duplo papel: os 

símbolos, considerados como signos solidificados dos movimentos reais, são negativos; depois 

Bergson atribui sentido positivo ao símbolo na medida em que ele é uma espontaneidade imaginante 

do vivente.” (Trotignon; 1968:606)  

 É novamente a arte que vem nos acenar como referência paradigmática. É ela a 

esfera em que a linguagem mais plenamente se dissocia da funcionalidade, porquanto visa 

substancialmente à descrição da mobilidade, a qual só é alcançada com a inserção no esforço 

imaginante do ser, pela vias da subjetividade. A inserção no esforço imaginante em que se atualizam 

virtuais num incessante devir, constitui, enfim, a origem de apropriações simbólicas que contraditam 

substancialmente o caráter instrumental, como a prosa, a poesia, a obra literária em geral: “Concordo 

também que esta pequena parte de intuição se tenha alargado, dando origem à poesia, depois à prosa, 

convertendo em instrumentos de arte as palavras que dantes não eram mais do que sinais (...).” 

(Bergson; 1974:152) Sob esse prisma, consideramos plausível sustentar que esse processo 

denominado por Trotignon atividade simbólica manifesta-se de modo radical na transmudação do 

significado dos símbolos ou das palavras efetuada pelo artista, mais especificamente pelo romancista 

ou pelo poeta, visto que as palavras constituem a matéria a partir da qual se produz a literatura. Ao 

trair a fixidez dos significados das palavras sugerindo-nos o caráter inefável da interioridade 

movente nas coisas e em nós, o literato, torcendo as palavras em direção ao movimento, esquivando-

se da solidez, insere-nos na atividade simbólica, cuja expressividade mutável se traduz em imagens 

múltiplas e dinâmicas. Assim, o real não é apreendido simbolicamente, mas intimamente pela 

imaginação criadora do eu. É na contramão da negatividade inerente ao símbolo que o artista age, 

quando a palavra, subvertida em seu significado original, configura o recurso primordial para a 

apreensão do movente. Nesse caso, ao invés de cristalizar o movimento numa única imagem 

destinada à aplicação, ao uso heterodoxo das palavras é concomitante a eclosão de imagens 

múltiplas e dançantes, as quais, certamente, não mostram nada, são desprovidas de 

instrumentalidade, e justamente por essa razão, sugerem obliquamente a dimensão temporal do eu 

profundo e do ser em geral.  

Ademais, se a criação das imagens literárias logra nos conduzir à interioridade do ser, isto 

ocorre justamente porque o literato não preside sua criação com qualquer arcabouço conceitual. O 

romancista é primeiramente tocado por algo que o ilumina com a sua singularidade. Com o pulsar da 

emoção criadora, o esforço de invenção se desdobra, de modo que a lógica do pensar se 
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metamorfoseia. Conseqüentemente, a forma de expressão também se transmuda: “O esforço agora é 

doloroso, e o resultado aleatório. Mas é então somente que o espírito se sente ou se crê criador. Ele 

já não parte da multiplicidade de elementos existentes para culminar numa unidade compósita em 

que haja novo arranjo.” (Bergson; 1978:39) Seria lícito afirmar que o esforço é já o empenho em 

traduzir este pulsar único e original, em exprimi-lo, ainda que, ao ser experienciado, se desvele 

antinômico com a clareza e com a formalidade das palavras: “Quem se empenhe na composição 

literária terá verificado a diferença entre a inteligência entregue a si mesma e aquela que consome 

com o seu fogo a emoção original e única, nascida de uma coincidência entre o autor e seu assunto, 

isto é, de uma intuição.” (Bergson; 1978:38) Pulveriza-se, assim, a marcha habitual do pensar que 

“procede por percepções sólidas de um lado e por concepções estáveis por outro, (...).” (Bergson; 

1974:37) Aí se incrementa e se delineia um pensamento outro, que parte do desconcerto dos 

significados das palavras, ao qual é indissociável a profusão de imagens criadoras. Logra-se, assim, a 

tradução do movimento que engendra o novo e suscita também uma expressão inédita. Nesse 

sentido, a criação das imagens literárias revela-se concomitante ao esforço de tradução e de 

expressão. 

Sustentamos, anteriormente, que ao expressar a fluidez da interioridade afetiva pelo 

deslocamento das palavras, engendra-se um jogo metafórico de imagens que nos conduzem a uma 

realidade que não se esgota nos símbolos. Inversamente os ultrapassa. Em sua poética, Gaston 

Bachelard tece alguns comentários que vêm ao encontro dessa reflexão bergsoniana. Tematizando a 

imaginação em sua infinita abertura e dinamicidade, que, antes de reproduzir a realidade, deforma-a 

e instaura novos mundos, este pensador, ao contemplar a produção das imagens, explicita a 

necessária correlação entre linguagem e imaginação. Em seu livro O Ar e os Sonhos, Bachelard 

sustenta que as imagens literárias constituem aquelas mais radicalmente móveis, as imagens que 

verdadeiramente vitalizam a vida humana. Essa mobilidade deve-se ao vínculo fundamental que essa 

representação imagética, em particular, instaura com a palavra. Na arte literária, as imagens 

provenientes da imaginação criadora, da capacidade de fabulação, como diria Bergson, adquirem 

existência juntamente com a palavra, a qual, por sua vez, suscita novas imagens. O vínculo entre 

imagens e linguagem impulsiona o movimento e a dinamicidade imagética, uma vez que novas 

imagens forçam o pensar alargando a linguagem. Dada sua condição de símbolos fixos, também para 

este autor,  as palavras só logram viabilizar  imagens em movimento violentando-se e sacrificando o 
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significado, o sentido que nela se encravou. Das palavras dilatadas procede a criação de imagens 

inéditas.  

Destarte, assevera Bachelard, à literatura é consubstancial o esforço de implodir a 

linguagem no interior dela mesma, emancipando-a da condição de linguagem-instrumento ou de 

linguagem-sistema. Nessa senda, das palavras, tal como apropriadas pelo literato ou pelo poeta, 

emanam sentidos multifacetados, de sorte que a elas são subjacentes, apropriando-nos da expressão 

do autor, “desejos de auteridade, desejos de duplo sentido”. As imagens que aí afloram são a um só 

tempo instauração de ineditismo e manifestação de dinamicidade. Representam a imaginação em 

movimento à qual temos acesso por intermédio de uma linguagem que é também dinamizada pelas 

imagens que suscita. Escreve o autor em Fragmentos de uma Poética do Fogo: “A escrita é de 

alguma maneira, uma dimensão que desapruma a palavra. A imagem literária é um verdadeiro relevo 

acima da linguagem falada, da linguagem entregue às servidões da significação.” (Bachelard; 

1990b:34) Nesse sentido, Bachelard assevera que a literatura configura-se fundamentalmente como 

uma consciência de linguagem, na qual a imaginação se presentifica em ato. O esforço imaginante, 

em seu dinamismo, impregna-se na escrita do literato e mais do que revelar imagens, atém-se a 

sugeri-las, a suscitá-las, nas entrelinhas das palavras, travestidas em suas significações habituais. 

Assim perspectivada, a imagem literária se define, segundo a poética bachelardiana, como uma 

aurora de significados. A ela é sempre imanente uma novidade irreversível, a inauguração de uma 

originalidade resultante de uma palavra pervertida em sua conotação habitual: “Uma imagem 

literária é um sentido em estado nascente; a palavra - a velha palavra - recebe aqui novo significado, 

mas isso ainda não basta: a imagem literária deve se enriquecer de um onirismo novo. Significar 

outra coisa e fazer sonhar diferente, tal é a dupla função da imagem literária.” (Bachelard; 1990:257) 

No registro desse filósofo-poeta, a literatura perfaz a seara na qual encontraremos as 

imagens mais radicalmente móveis e criadoras. Assim, se a linguagem em geral, as palavras, 

subsumem-se na condição de signos metafóricos, às quais se associam imagens fixas, a linguagem 

literária, obstruindo a paralisia dos significados, leva à produção de imagens que, em sua 

mobilidade, violentam e desvirtuam as imagens inertes da percepção: “A imagem literária 

desimagina para melhor reimaginar.” (Bachelard; 1991:23) E a novidade desse imaginar, 

promovendo o desaprumo dos símbolos, dá lugar a significados inéditos, revigorando e embelezando 

a linguagem. A imagem poética, segundo Bachelard evidencia que a linguagem literária não se 

coaduna com o reino das significações usuais, das convenções cotidianas. Inversamente, 
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inaugurando sentidos e realidades, a imagem poético-literária não pode irromper sem que o ser da 

palavra se violente e se transmude radicalmente: “Na verdade, o próprio dinamismo das palavras 

inflamadas - as imagens poéticas que nascem do âmago da palavra -, um tal dinamismo responde 

pelo movimento, pela explosão, aos partidários da linguagem estabelecida.”  (Bachelard; 1990b:35). 

Coadunando-se às posições da filosofia bergsoniana - que não deixa de ser objeto sistemático de sua 

crítica -, Bachelard considera que é a função fabuladora que viabiliza esse desvirtuar da linguagem, 

de sorte que as palavras, malgrado sua condição de instrumento que operacionaliza a funcionalidade 

das coisas, passe a ser o veículo primordial para o advento das imagens criadoras. No reino do 

poético, a capacidade fabuladora mostra-se plena, superando as imagens realizadas em prol das 

imagens em movimento, as quais simultaneamente provêm das palavras desestabilizadas e  

estimulam novas palavras a destoar ainda mais de si mesmas. As imagens literárias desvendam 

enfim a magia e a dinamicidade oculta das palavras. Entrevemos, assim, o vínculo fundamentante 

entre a linguagem e a imaginação. Segundo o autor, é nas obras literárias que presenciamos a 

imaginação em estado emergencial, uma vez que nelas, mais do que expressões comunicantes de 

pensamentos e coisas acabadas, entrevemos os processos em que a imagem se constitui, o 

movimento em que elas se formam e se explicitam. Assim, o poeta e o literato nos acenam com a 

imagem literária e com a desvirtualização da palavra. Escreve Bachelard n’A Poética do Espaço: “A 

imagem poética é uma emergência da linguagem, está sempre um pouco acima da linguagem 

significante (...) a poesia põe a linguagem em estado de emergência. A vida se mostra nela por sua 

vivacidade.” (Bachelard; 1988:11) São universos inauditos que nos são assim desvendados,  e que 

jamais alcançaríamos caso permanecêssemos no âmbito da linguagem subsidiária da percepção, na 

qual as imagens se presentificam como coisa, jamais em estado de emergência, jamais como puro 

movimento.  

A despeito da distância e mesmo da oposição entre Bachelard e Bergson, em inúmeros 

aspectos, as reflexões do primeiro acerca da imagem literária aproximam-se das considerações 

bergsonianas.176 Também encontramos no filósofo da duração o reconhecimento de que, a partir do 

                                                 
176 Esquivando-se da clássica discussão filosófica acerca do lugar da imaginação nos níveis de 
conhecimento que a relega comumente à condição de infrapensamento, de faculdade reprodutora ou como 
negatividade da razão, Gaston Bachelard, em sua obra poética, considera que a imaginação não coincide 
com uma faculdade mental, mas com uma condição de sobre-humanidade. Daí seu propósito em tematizá-
la não nos processos representativos da subjetividade mental, mas em sua positividade, ou seja, a 
imaginação será equacionada em suas realizações. Nesse sentido, ao lado da pintura, a literatura figura 
como objeto precípuo de reflexão em sua obra. Em sua poética, Bachelard teoriza profundamente a 
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desconcerto das palavras, o movimento multifacetado das imagens advém, descortinando universos, 

sugerindo-nos o indizível, realidades comumente incomensuráveis com os símbolos da linguagem. 

Lembremos que, em Bergson, a idéia figura como imobilização do pensamento, ao passo que o 

pensamento genuíno e vivo, assim como a natureza da subjetividade mais profunda, é perpassado 

por um movimento contínuo. As palavras, que explicitam as idéias, as metáforas do pensar, limitam-

se a representações de intervalos subtraídos do pensamento e da personalidade que jamais cessam de 

mover-se. No texto A alma e o Corpo, Bergson tematiza o modo pelo qual a escrita poética ou 

literária pode subverter a tendência natural das palavras a erradicar a mobilidade, subvertendo 

completamente o sentido da metáfora. O escritor, em seu empenho de expressar uma certa 

interioridade e de nos levar à compreensão do que foi por ele intuído, ao escrever, majora a 

qualidade versátil das palavras, desfocando seus significados convencionais, de modo a “(...) nos 

fazer esquecer que emprega palavras.” (Bergson; 1974:97) Ao instalar-se na flexibilidade da 

linguagem, o romancista e o poeta logram a torção da linguagem, de modo que se expressam com 

palavras, mas o fazem de tal modo que não nos detemos nelas. É como se elas fossem prescindíveis, 

uma vez que não é nas palavras, mas no movimento das imagens delas procedente que coincidimos 

com o que ele quer dizer. Seu intuito é o de traduzir as ondulações de seu pensamento, “as idas e 

vindas de seu espírito” de modo que, ao expressá-las não finde por adulterá-las. Para tanto, é 

necessário alargar essa margem de precariedade subjacente às palavras, de modo que aquilo que foi 

por ele vislumbrado possa ser comunicado. Nesse sentido, mais relevante do que cada palavra em 

                                                                                                                                                     
imaginação criadora e, a despeito das imensas diferenças que ele próprio não se cansa de exaltar em 
relação a Bergson, algumas de suas assertivas acerca da natureza da imaginação não se encontram assim 
tão distantes da visão bergsoniana. Com a referência à sua obra, neste capítulo, procuramos apontar 
algumas dessas similaridades. Convém, entretanto, pontuar as diferenças mais relevantes. Bergson foi, sem 
dúvida, um interlocutor de Gaston Bachelard. Mas suas referências prevalentes à filosofia bergsoniana são 
essencialmente negativas. A primeira delas refuta o cerne do pensamento de Bergson: a duração. 
Assumidamente um filósofo da descontinuidade e ancorado nas teses de Gaston Roupnel, Bachelard 
postula que a continuidade temporal é produto da imaginação. Só existem os instantes, os quais perfazem a 
única realidade do tempo que é trágica, pontual. Os instantes isolados surgem e desaparecem. Não é 
possível a memória do passado que evolui e que se elabora como sucessão contínua. A recordação deve 
recompor os instantes isolados e, para isso, é necessária a imaginação. O tempo que se prolonga é uma 
ficção; a duração é produto da imaginação. Não há evolução ou transição infindável, mas unicamente 
rupturas e clivagens. O homem só existe no presente, a partir do qual ilumina e constrói o passado e o 
futuro. Vemos assim que essa filosofia antagoniza radicalmente com Bergson, segundo o qual no presente 
o homem nada é. Bachelard considera que sua filosofia é uma filosofia do ato, que instaura o tempo a 
partir do sujeito que age, ao passo que a filosofia de Bergson é sempre uma filosofia da ação que se efetiva 
no desenvolvimento contínuo da realidade temporal: “(...) a continuidade psíquica não é um dado mas uma 
obra.” (Bachelard;1950:VIII) “O tempo não dura, a menos que alguém o invente.” (Bachelard; 1935:86)  
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particular é o movimento das imagens  que elas, conjuntamente articuladas, insinuam, explicitando o 

ritmo do pensamento.  

Poderíamos afirmar que, tanto para Bachelard como para Bergson, o artista, 

particularmente o escritor, encena um jogo simbólico no qual atua contra a linguagem convencional, 

esfacelando sua estrutura interna. A linguagem poética seria resultante de um esforço que, 

simultaneamente, força a linguagem a se desvirtuar e suscita  produção multifacetada de imagens em 

movimento: “O trabalho de expressão é tenso - e até mesmo agônico - porque a linguagem e em si 

produto da inteligência, naturalmente apta apenas para exprimir aquilo que percebemos atualmente.” 

(Leopoldo e Silva,; 1992:142) Se as palavras  comumente interceptam e nos distanciam 

irremediavelmente deste movimento, no esforço de criação do qual advém a linguagem literária e 

poética, ele pode ser captado por uma via oblíqua. Destarte, não devemos perder de vista que a 

particularidade dos significados que as palavras aí assumem, juntamente com as imagens que 

suscitam, ensejam uma expressão mais acentuada do real, desviando-nos da generalidade e da 

superficialidade imanente à linguagem coadunada exclusivamente aos fins pragmáticos. Esse 

processo se delineia à medida que o escritor, esquivando-se do caráter fixo e descontínuo que 

peculiariza os significados convencionais, jogando com as palavras de modo que adquiram um 

excedente de significação, sugestiona uma instância indizível do real, que não se deixa cristalizar nos 

símbolos formais. Esse desvirtuar dos sentidos imanentes aos símbolos da linguagem, em 

concomitância com a produção das imagens, evidencia-se plenamente no caso da linguagem poética, 

mais especificamente, com os versos, os quais não podem existir fora da materialidade da 

linguagem, mas logram transcendê-la. Por entre a concretude das letras e das palavras, percorre a 

inspiração que constitui o cerne mesmo da totalidade do poema. É a emoção criadora que aí se 

manifesta, ampliando o alcance significativo das palavras. O que é sugerido pela linguagem poética 

e pelas imagens dinâmicas que a ela se atrelam  é justamente a mobilidade incessante do tempo, 

imanente à nossa subjetividade. 

Essa reflexão sobre a linguagem literária e poética vem ao encontro da possibilidade da 

expressão filosófica por intermédio dos conceitos imagéticos. A subversão da linguagem, tal como 

realizada pelo poeta ou pelo romancista, descola a palavra do seu uso habitual. Temos aí a 

proliferação de inúmeras imagens que não se deixam congelar num único sentido, e em sua dança 

nos sugerem o intuído, a temporalidade interna, o movimento afetivo nas paragens desconhecidas do 

Eu profundo. A imagem não reproduz o movimento temporal, mas sugere a mobilidade. Palavras 
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cujos significados se transmudam, que falam à imaginação, esquivam-nos dos conceitos e das 

abstrações estéreis. Em outros termos, a linguagem liberta de seu caráter estritamente funcional 

constitui o meio de expressão e, enquanto tal, a expressão será inelutavelmente “mediação”, 

portanto, jamais logrará a explicitação completa da intuição.  

Vislumbramos, assim, que o processo criador das imagens multifacetadas que nos 

sugerirão a interioridade do ser, ocorre em concomitância com o deslocamento dos símbolos 

lingüísticos. Nesse caso, não é preciso estabelecermos um antagonismo radical entre a imagem e 

símbolo, como sublinha Trotignon, porquanto a imagem consiste no “símbolo não conceptualizado 

que se opõe ao conceito, que é o símbolo que generaliza abusivamente as qualidades espaciais.” 

(Trotignon; 1968:606)  Por essa razão, a imagem em si mesma não deixa de ser simultaneamente 

símbolo e obstáculo. As palavras propiciam a existência das idéias que são metáforas cristalizadas 

do movimento pensante. Metáforas que têm a natureza da imagem-coisa. Assépticas e moldadas às 

demandas externas, inserem-se nos encadeamentos sensório-motores. Parafraseando Gilles Deleuze, 

são imagens clichês.177 Já as imagens decorrentes da atividade simbólica, que nos reportam ao 

esforço imaginante da interioridade, são aquelas que trazem a marca da natureza movente do tempo. 

Assim, as imagens em movimento, as metáforas moventes, criadas em concomitância com o 

desconcerto das palavras, num jogo de anulação recíproca, cujos significados se tornam também 

móveis, presentificam, um papel outro dos  símbolos, uma vez que não pretendem representar, mas 

sugerir e nos convergir para algo que as ultrapassa.178  A expressão de imagens que não se 

subordinam à vocação estacionária do símbolo, derivadas de uma apropriação absolutamente 

peculiar das palavras, logra sugerir aquilo que originalmente não se traduz e não se subordina à 

lógica discursiva. À expressão dos símbolos será simultânea a produção de múltiplas imagens, cujos 

                                                 
177 “Como diz Bergson, nós não percebemos a coisa ou a imagem inteira, percebemos sempre menos, 
percebemos apenas o que estamos interessados em perceber, ou melhor, o que temos interesse em 
perceber, devido a nossos interesses econômicos, nossas crenças ideológicas, nossas exigências 
psicológicas, Portanto, comumente, percebemos apenas clichês. Mas, se nossos esquemas sensório-
motores se bloqueiam ou quebram, então pode aparecer outro tipo de imagem: uma imagem ótico-sonora 
pura, a imagem inteira e sem metáfora, que faz surgir a coisa em si mesma, literalmente em seu excesso de 
horror ou de beleza, em seu caráter radical ou injustificável, pois ela não tem mais que ser justificada.” 
(Deleuze; 1990:31)  
178 “As imagens são obstáculos que podemos contornar na medida em que o ato deliberado de variação dos 
seus significados faz com que uma seja vista em oposição a si mesma, negando-se ao mesmo tempo em 
que se constitui. As imagens são símbolos dos quais o significado não se cristaliza devido a um esforço 
reflexivo para impedir que este significado se transforme numa representação auto-suficiente. Mas ainda 
assim são símbolos.” (Leopoldo e Silva; 1994:107) 
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movimentos sugerem o intuído, conhecimento que, parafraseando Bergson, é experiência e, 

enquanto tal, só pode ser contado.  

Uma linguagem desviante produtora de metáforas múltiplas em movimento ousa sugerir 

o que originalmente estaria circunscrito ao campo do indizível e do silêncio, ainda que lúcido. Como 

observa M.Ponty, intuir o ser implica uma leitura dele, o dom de lhe extrair  sentidos por meio de um 

estilo, o qual se configura como uma perspectiva sobre a dimensão virtual que alimenta as mais 

divergentes formulações: “quanto mais enérgica for a nossa intenção de ver as próprias coisas, mais 

veremos multiplicarem-se entre elas e nós as aparências pelas quais se exprimem, as palavras por 

que nos exprimimos.” (1979:34) A metafísica deve ultrapassar os símbolos em sua tendência 

imobilizante, mas deve voltar-se para a atividade simbólica na qual não apenas a inteligência se 

inebria com a franja intuitiva e com a emoção criadora, mas também a linguagem. Efetivam-se, 

desse modo, as condições para o advento dos conceitos imagéticos, os quais, em última instância, se 

estruturam como representações constituídas por palavras destoantes no que tange aos seus 

significados convencionais. No desconcerto lingüístico por elas encenado, desvelam-se, enfim, as 

imagens que nos contam e nos conduzem, ainda que obliquamente,  à experiência da intuição. Essas 

imagens concentram o que a lógica sistemática justapõe e espacializa, e, ainda que resultantes de um 

esforço, o esforço criador,  remetem-nos à simplicidade, ao impulso que mobiliza o pensamento, ou 

seja, à duração. Nessa perspectiva, a emoção criadora está na origem do esforço imaginante que ousa 

a transgressão dos símbolos lingüísticos, à qual é concomitante o desnudar de imagens mensageiras 

de imprevisíveis novidades.  

As imagens que nos desvelam a interioridade e a realidade indômita do eu profundo não 

apenas são produto do movimento imaginante daquele que as cria, mas, ao serem contempladas, 

ativam também o movimento da imaginação daquele que as interpreta. É sobre esse encontro de 

forças imaginantes que nos debruçamos doravante.  

 

6 - A descrição do esforço imaginante na literatura e na filosofia 

 Irrefutavelmente, para Bergson, a criação das imagens suscetíveis de nos 

aproximarem do intuído, da transitividade interna da duração, encontrará uma substancial correlação 

na elaboração da obra de arte em geral. O débil engajamento do artista em relação à circunscrição 

material das exigências pragmáticas converge sua atenção para a interioridade criadora. A partir daí, 
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o esforço da imaginação, cujo intuito é o de coincidir com o ritmo temporal que procura registrar, 

entra em consonância com a dimensão interior do real. Inicia-se, então, a elaboração da obra ou das 

imagens, cujo intento é a expressão ou, ainda, lembrando Pareyson ou Bachelard, a instauração de 

uma forma, de uma nova realidade. Para esclarecer o modo pelo qual a imaginação viabiliza a 

expressão e a comunicação do indizível, é sobre a criação literária que o pensamento bergsoniano se 

debruça.  

 Em sua alusão à literatura, Bergson dá ênfase à construção literária do personagem. 

Para elaborá-lo, faz-se necessário explicitar a interioridade que o define, a qual é por natureza 

inexprimível e se torna inalcançável, caso nos circunscrevamos à dimensão objetivante das palavras. 

No intuito de descrever o personagem, o literato não busca perenizá-lo em representações 

objetivantes. Ao contrário, empenha-se em evidenciar um fluxo de consciência, a interioridade de 

sua história, num processo descritivo desvelador da singularidade de seus gestos, de suas ações e do 

modo pelo qual o personagem se exprime. Daí que a estratégia que acompanha a composição 

literária, além do transtorno da linguagem, é também a do recolhimento de todos os documentos, o 

estudo árduo e longo, o registro de notas inúmeras, de modo que o escritor, servindo-se de uma 

multiplicidade de referências, nos induz a apreender a realidade interior dos personagens, as nuances 

de seus sentimentos, a instabilidade de seus estados de alma. O esforço da construção é aí permeado 

e dirigido pela tônica imaginária, uma vez que sua intenção é a de coincidir com o âmago do 

personagem, o que implica a recorrência a indicações plurais, a atos múltiplos, os quais figuram 

como recursos através dos quais o escritor pretende superar os limites da expressão. Essas 

referências associadas à torção no significado das palavras e à concomitante geração de imagens 

múltiplas que se compõem inusitada e ludicamente, expressam os caminhos pelos quais 

coincidiremos com a subjetividade mais profunda dos personagens, tal como elaborada no esforço 

imaginante do escritor.  

 Não obstante, a alusão a todos esses elementos não atinge por si só um resultado 

qualitativamente válido. Além disso, faz-se imprescindível algo mais, um esforço outro  que pode 

até ser sofrível, mas que longe de encanecer o trabalho viabiliza a sua inserção no coração do 

movimento. Isto envolve um impulso essencial que constituirá a locomotiva do próprio trabalho da 

criação: “Este impulso, uma vez recebido, lança o espírito num caminho em que ele reencontra todas 

as informações que havia recolhido e outros detalhes ainda; este impulso se desenvolve, se analisa a 

si mesmo, em termos cuja enumeração prosseguiria infinitamente; quanto mais longe se vai, mais se 
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descobre; jamais chegaremos a dizer tudo: e entretanto, se nos voltarmos bruscamente para o 

impulso que sentimos atrás de nós para apreendê-lo, ele escapa; pois não era uma coisa, mas uma 

incitação ao movimento, e se bem podendo tornar-se indefinidamente extenso, é a própria 

simplicidade.” (Bergson; 1974:44) A rigor, este impulso fugaz é a intuição. Impulsionado por essa 

visão originária poderíamos dizer, enfim, que o romancista, guiado pela imaginação e não pela 

lógica espacializante da inteligência, esforça-se por inventar meios multifacetados a partir dos quais 

descreve a vida interior. A descrição do objeto - no caso, a interioridade do personagem - implica a 

inserção no tempo da consciência que, em última instância consiste na substância mesma do real. 

Daí que a criação literária, descrevendo o movimento temporal, esquivando-se de uma perspectiva 

objetiva do real com a subversão das palavras e a criação radical de imagens moventes,  alcança uma 

descrição mais aproximada da fluidez interna que caracteriza os personagens.  Descrição cuja tônica 

é a da mobilidade.  

 Mencionamos anteriormente que a intuição, distintamente de um ato único, 

assemelha-se a uma série indefinida de atos que, malgrado possuam o mesmo gênero, não 

prescindem de sua singularidade. Atos diversos que equivalem aos diversos graus do ser. Notamos, 

assim, que em ambos os casos - no das imagens múltiplas do literato e dos atos múltiplos necessários 

para coincidir internamente com a duração -, impõe-se o compatibilizar e o harmonizar de duas 

dimensões que são em si mesmas inconciliáveis, quais sejam, as criações da imaginação e as 

categorias do entendimento ou da linguagem, tal como se dá com o literato que constrói o 

personagem pela descrição do esforço imaginante. Nessa perspectiva, se o literato capta a 

interioridade do personagem num ato único que é essencialmente intuitivo, destituído de qualquer 

articulação necessária, uma vez que esta ocorre na imaginação, para expressá-lo faz-se necessário 

recorrer a diversas e indiretas indicações sobre a realidade deste personagem. Tais indicações, em 

sua variabilidade, logram a expressão deste personagem através de um percurso, que, em última 

instância, corresponde não a explicar, mas a contar e a descrever a outrem as imagens criadas pelo 

literato. Nesses termos, se estabelece a imperiosidade do que estamos a denominar a descrição do 

esforço imaginante. Não obstante, o esforço de expressão, uma vez que busca dar forma ao que é 

interior, móvel, à própria duração, sem lançar mão de categorias conceituais esquemáticas, está 

fadado a um impasse: o que é engendrado na imaginação jamais pode ser expresso tal como 

prefigurado no ato de imaginar. Neste caso, ao leitor compete imaginar o processo imaginante de 

outrem.  
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 Inequivocamente, ao acompanhar um processo discursivo no qual as idéias são 

racionalmente dispostas, podemos compreendê-las tal como se apresentam no raciocínio do autor e 

tal como ele as expõe. Outra a situação em que se trata de coincidir com as imagens cujo movimento 

ele nos descreve narrativa e descritivamente. Imagens essas que não têm a natureza dos conceitos 

estanques e separados, não são representações armazenadas no cérebro, como Bergson não se cansa 

de salientar em Matéria e Memória. As imagens imaginadas pelo autor não são imagens-coisas, mas 

imagens criadoras e portadoras de afetos e de significações a elas imanentes e indissociáveis, uma 

vez que provêm nas regiões mais profundas de sua psique. São imagens que se configuram em 

estado de pura processualidade, em movimento. Assim, essas representações imagéticas são em 

grande parte reveladoras da interioridade daquele que as engendra. Nessa perspectiva, essas imagens 

carregam, comumente, algo de obscuro e inextricável. Nas palavras de Bréhier: “É verdade que a 

imagem, graças à fórmula verbal, pode se isolar, se esgotar em si e ao seu aspecto pitoresco; mas 

desde que se aprofunde, que se medite sobre ela, ela entra no circuito afetivo e significativo. (...) As 

imagens antes de representar os objetos são testemunhas da vida interior.” (Bréhier; 1949:113) 

Decididamente, as figurações imagéticas sugeridas e descritas pelo autor, as imagens que podem 

atestar as diferentes nuances da vida afetiva do Eu e que foram por ele criadas, não coincidem com 

as imagens que imaginamos. Diferença que não impede, todavia, que essas representações oriundas 

de distintos esforços imaginantes compartilhem de forma aproximada as significações e a afetividade 

a elas intrínsecas.  Nesse sentido, a descrição do esforço imaginante no caso do literato que constrói 

o personagem exige, concomitantemente, um esforço da imaginação também naquele que se propõe 

ler esta descrição para que a possa compreender  fora dos parâmetros arquetípicos da inteligência. 

Elucida-se, assim, que a obra - enquanto fruto da intuição primordial e da imaginação - só pode ser 

apreendida pela interpretação do processo criativo. Esse encontro entre distintos movimentos 

imaginantes permeia a criação literária. A criação das imagens promovida pela desestabilização dos 

significados lingüísticos é essencialmente dinâmica. Daí provém a legitimidade em designá-las 

imagens-movimento. Diferente das imagens estáveis, cuja natureza é similar à das coisas, nas quais 

o sentido é fixo e unívoco, essas imagens decorrentes do esforço criador, suscitadas por palavras 

emancipadas de seus sentidos convencionais, as imagens literárias, não apenas apresentam sentidos 

multifacetados, mas trazem com elas um potencial gerador de um movimento outro, do qual advêm 

novas imagens.  
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 É novamente na poética de Gaston Bachelard que encontraremos uma instigante 

reflexão a esse respeito. No segundo momento de sua poética, o autor investiga a imaginação 

criadora e se propõe captar as imagens em sua subjetividade, vinculando-se, assim, ao registro 

fenomenológico. A partir daí sua poética verticaliza profundamente a idéia de uma imaginação 

autônoma e criadora.  Como salientado anteriormente, sob a ótica bachelardiana, o advir da imagem 

literária inaugura juntamente com a palavra um sentido absolutamente inédito, de modo que nada há 

na imagem que a vincule a um sentido externo ou a causalidades pretéritas.179 Particularmente as 

imagens suscitadas pelos poemas nos conduzem a devaneios múltiplos, nos quais experienciamos 

um desdobramento das imagens, ou seja, os movimentos da imaginação dinâmica. Inebriados por 

esse movimento imagético somos impulsionados a sonhar outros sonhos e a criar novos devaneios. É 

também por essa razão que, para Bachelard, a imaginação criadora na literatura é radical. Ou seja, a 

escrita literária nos põe em contato com as imagens imaginadas pelo autor; para compreendê-las é 

necessário que estabeleçamos uma empatia com o que foi por ele imaginado. Daí procede que o 

ineditismo das imagens provenientes da obra literária, as quais atestam a emergência mesma da 

imaginação, só serão apreendidas através da coincidência com a subjetividade criadora a elas 

imanente. Nesse sentido, o leitor da obra deve de algum modo coincidir com a novidade veiculada 

pelas imagens oriundas do desconcerto simbólico, o que só se verificará perante a coincidência entre 

o sentido da imagem criada e o intérprete. É na Poética do Espaço que Bachelard argumenta em prol 

do envolvimento do intérprete com as imagens suscitadas pelo texto. Postula, assim, que a 

compreensão dos sentidos aos quais as imagens nos remetem exige a adesão subjetiva do sujeito, 

visto que a imagem não será apreendida como um objeto analisado em sua exterioridade. A 

                                                 
179 Em G. Bachelard a defesa da autonomia das imagens é visceral. Assim, a freqüente utilização de 
categorias psicanalíticas em sua obra não impede a consecução de uma crítica radical à psicanálise, a qual 
buscaria, fora do ato criador da imaginação, as causas externas que não apenas justificam, mas eliminam a 
abertura inventiva imanente às imagens literárias. Produtos da imaginação, a dimensão mais 
fundamentante da condição humana, as imagens, particularmente na literatura, consistem na instauração 
absoluta do novo e, no sucedâneo de seu movimento, engendram outras imagens infinitas. Jamais aludem a 
referências anteriores a elas. Nessa senda, sua crítica volta-se também para a metáfora, a qual 
circunscreve-se a uma dimensão puramente reprodutora e incapaz de romper com o real. As imagens 
criadoras resultam da imaginação dinâmica, a qual rompe incessantemente com a percepção. A metáfora 
seria assim a continuidade com a atividade perceptiva, uma falsa imagem que pulverizaria toda a 
espontaneidade e traduz pensamentos anteriores, uma vez que suprime o movimento e intercepta o 
processo criador. Mais explicitamente, a metáfora não nos incita a criar novas imagens. A idéia de 
metáfora em Bergson será objeto da crítica bachelardiana. Convém ressaltar, contudo, que o autor não 
alude à ambigüidade que a noção de metáfora adquire no bergsonismo. Ao considerarmos essa 
ambigüidade, o peso da crítica bachelardiana minimiza-se.  
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apreensão objetiva da imagem é uma ilusão, porquanto a imagem, ao mobilizar os afetos e a 

imaginação do intérprete, provoca-o e incita-o a voltar-se para si mesmo. Locus a partir do qual ele 

poderá estabelecer uma comunicação com a consciência criante do poeta. Mais explicitamente, para 

que a realidade à qual as imagens nos remetem possa ser captada, é preciso que o intérprete apreenda 

as imagens a partir de sua própria interioridade, uma vez que a peculiaridade da literatura e da poesia 

é prolongar a atividade criadora na subjetividade do leitor. Neste momento de sua produção, 

Bachelard não se furta a enfatizar que os métodos fenomenológicos não pretendem explicar  as 

imagens, o que redundaria em sua pulverização; sua pretensão consiste em apreender a força 

subjetiva e imaginante que as engendra, descrevendo o seu movimento. Desse modo, esse filósofo 

das sombras e das almas noctívagas tematiza a intersubjetividade da imagem no encontro entre o 

esforço imaginante do criador e o esforço imaginante daquele que se deixa tocar pela dinamicidade 

afetiva dessas imagens. Quando o leitor se põe a imaginar novas imagens a partir daquelas suscitadas 

pelas palavras do texto, há um movimento de repercussão no qual o movimento das imagens 

literárias se perpetua no movimento das imagens imaginadas pelo intérprete. Mas para que este 

prolongamento da dinâmica imaginária se verifique é fundamental que antes as imagens suscitadas 

pelo texto sejam compreendidas em sua subjetividade e singularidade. Em outros termos, é 

necessário que, primeiramente, o espírito do leitor instaure uma sintonia com o espírito do literato. 

Por essa razão as representações imaginadas pelo literato devem ressoar na imaginação do intérprete 

de modo que esse, à medida que for tocado pelos afetos e pelas significações por elas veiculadas, dê 

prosseguimento à sua dinamicidade, sonhando e imaginando imagens outras com significações 

também outras.  

 O movimento de ressonância opera a abertura da imaginação do leitor que, 

deixando-se conduzir pelas imagens criadas pelo autor, põe-se a imaginar o imaginado coincidindo, 

assim, com o sentido inaugurado pelo movimento imagético. Na perspectiva bachelardiana, ao se 

abrir para as imagens alheias, a imaginação do intérprete é envolvida pelo movimento desta 

imaginação dinâmica e ele próprio se torna o autor de um novo movimento poético, que, nas 

palavras de Bachelard, logra o adensamento existencial do intérprete: “As ressonâncias dispersam-se 

nos diferentes planos de nossa vida no mundo; a repercussão convida-nos a um aprofundamento de 

nossa existência.”  (Bachelard; 1988:7) Desse modo, o intérprete não apenas comunga os sentidos 

das imagens imaginadas, mas torna-se partícipe do movimento criador por intermédio das imagens 

poéticas que ele mesmo engendra, inaugurando, inclusive, inauditas interpretações das imagens que 

 405



emanam do texto. Com esse desdobramento que o leitor dá às imagens do poeta ou do literato, as 

quais constituem a “gênese de um mundo”, instaura-se o estado de imaginação aberta no qual se 

desenrola, no dizer de Bachelard, o jogo infinito das imagens: “Quando a imagem é nova, o mundo é 

novo.” (Bachelard; 1988:63) O contato com as imagens alheias e o desdobramento das próprias 

imagens não apenas insufla e aprofunda a vivência humana do leitor, mas desvenda-lhe um mundo 

novo, oriundo da imaginação em seu dinamismo, e emancipado da funcionalidade cotidiana.  

 Nessa alusão à poética bachelardiana, delineiam-se duas aproximações com a 

discussão tecida por Bergson acerca da imagem enquanto recurso filosófico: a necessidade de 

imaginar o imaginado e a idéia de que a coincidência com o movimento das imagens subjacente à 

escrita e às palavras poéticas só pode se efetivar a partir da interioridade do intérprete. Assim, o 

encontro intersubjetivo entre imagens revela-se constitutivo da criação literária. Uma filosofia que, 

ao invés de esquivar-se das imagens, passa a privilegiá-las em detrimento da linguagem conceitual 

adquire, indubitavelmente, algo de literário. Logo, essa coincidência entre consciências imaginantes, 

imanente à literatura, também se presentificará numa filosofia que, no intento de descrever, de nos 

contar a intuição, ousa a subversão dos símbolos e a criação de imagens múltiplas que convergem a 

consciência para a interioridade do objeto. Notadamente, as palavras aí prevalentes não serão 

aquelas destinadas a impulsionar o caráter objetivo e pragmático da ação,  mas aquelas subvertidas 

em seus significados,  destituídas de univocidade e que, ao instaurar um inédito fluxo figurativo, 

sugerem a simbolização do indizível por intermédio das  metáforas moventes, por natureza 

produtoras de novas imagens. A  imagem enquanto pura criação, oriunda da emoção criadora que 

transtorna a linguagem, se revelará como o caminho para o alcance e para a expressão do intuído. 

Como antes tematizado, a duração jamais se encapsulará numa representação conceitual, mas se 

deixará sugerir indiretamente pelo fluxo das imagens. Essa dança imagética não apenas nos insere na 

intuição, mas viabiliza, outrossim, sua expressão, promovendo o contato das imagens imaginadas 

pelo filósofo com as imagens criadas pelo intérprete desta filosofia. Nesse registro, o esforço da 

imaginação leva a uma intensa solidariedade entre duas interioridades - a do filósofo ou do literato e 

a do intérprete - sucedâneo de um primeiro encontro entre a interioridade do objeto e a interioridade 

daquele que visa a conhecê-lo.  

 Imaginar o movimento imaginante do autor não significa que nos instalamos no 

momento do processo criador em que a imagem advém na subjetividade do escritor. Ademais, a 

plausibilidade de tal façanha nos circunscreveria ao estado reprodutivo. Daí que se trate, por um 
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lado, de um processo de interpretação no qual se compartilha a conotação afetiva das imagens 

criadas em concomitância com o transtorno dos símbolos linguísticos, e, de outro, de um processo de 

criação, no qual o intérprete engendra suas próprias imagens motivadas pelas significações às quais 

as imagens do autor o direciona. Parte-se assim, de imagens oriundas de uma interioridade primeira, 

que levam o intérprete a voltar-se para sua própria interioridade, de modo a alcançar os sentidos 

internos sugestionados pelo texto, os quais permaneceriam interditos caso permanecêssemos no 

âmbito da perspectiva sugeridas pelo recorte perceptivo e intelectual. O movimento pelo qual nos 

interiorizamos, criando imagens portadoras de sentidos inauditos, é correlato do processo em que 

logramos a superação do Eu superficial e nos inserimos nas dimensões mais ocultas de nós mesmos, 

trazendo à tona as dimensões virtuais de nossa subjetividade, na qual uma inexaurível carga de 

afetos se encontra em perpétua mobilidade. Nesse sentido, o esforço imaginante para apreender a 

interioridade para a qual as imagens nos direcionam, opera simultaneamente uma aproximação 

efetiva com o que há de mais genuíno dentro de nós, ou seja, o movimento criador, a duração 

interna. 

 Entretanto, Bergson assevera num dos seus textos mais tardios - A Intuição 

Filosófica - , que mesmo quando regida pela tônica conceitual, a filosofia é perpassada por uma 

eclosão sub-reptícia de imagens, as quais, juntamente com a intuição, subjazem às formas 

conceituais, cuja natureza finda por esfacelar o intuído. No texto citado, Bergson recupera uma 

caracterização da imagem anteriormente tecida em Matéria e Memória, ressaltando a natureza 

intermediária da imagem entre a matéria e o espírito, uma vez que pode ser vislumbrada, mas que 

não tem a natureza da coisa e não pode ser tocada. O autor refere-se, assim, à imagem mediadora.180 

Em consonância com o texto citado, durante o estudo de uma obra filosófica, o intérprete acompanha 

o esforço de tradução realizado pelo autor, segue os conceitos por ele utilizados, mas mantém-se na 

                                                 
180 No texto Intuição Filosófica, Bergson alude à imagem intermédia e à imagem mediadora. Se num 
primeiro momento esse último modo de se referir ao papel da imagem parece um aprimoramento do 
primeiro, isto não significa que não haja entre eles uma diferenciação. Nesse sentido, M. Neves comenta: 
“(...) o autor prefere referir-se à ‘imagem intermédia’ (intermédiaire) quando se trata de imagens 
retomadas por intérpretes da filosofia, e à ‘imagem mediadora’ (médiatrice), num sentido específico 
preciso, quando se trata de imagens criadas pelo próprio filósofo. Em ambos os casos, porém,  torna-se  
desde já evidente que é perante a impossibilidade radical, comum ao filósofo como ao intérprete, de 
exprimir a intuição em virtude da natureza conceptual, definida e fixa da linguagem a que nenhum pode 
inteiramente escapar, que a imagem surge ao filósofo como mediadora, ou seja, viabilizadora do regresso 
ou mera aproximação da intuição original que ele procura, e ao intérprete como ponto médio em que se 
situa entre a exterioridade das suas primeiras perspectivas e a intimidade da doutrina sobre que reflete.” 
(Neves; 1994:28)  
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exterioridade do tema. Nesse caso, o leitor, atendo-se ao constructo sistemático do pensamento 

expresso na obra não coincidirá nem simpatizará com a interioridade da intuição que ela pretende 

explicitar. Não obstante, algo obscuro, uma espécie de fantasma persegue e aguça a imaginação 

durante a leitura, indicando ao intérprete o ponto central, sugestionando-lhe o cerne da questão 

tratada. Entrevemos, assim, que o leitor que perfilha a lógica dos conceitos explicitada no texto é, 

simultaneamente, assediado por algo supra-intelectual. Esse algo prolixo que não se justapõe em 

idéias claras, permeia a leitura da obra, mas nela não se desvela. Assim como o criador desta 

filosofia em suas tentativas de justaposição e composição - que afinal promoverão a perda da 

intuição originária - tem seu pensamento assediado de modo sub-reptício por múltiplas imagens, 

também aquele que faz o esforço da compreensão vislumbra algo de sombrio, que permanece 

inexpresso e indizível.  

 É fundamental precisar que não se trata aqui da imagem-coisa que se conecta às 

palavras com vistas à ação, mas de uma imagem que nos remete ao movimento que antecede a 

cristalização do pensar. A imagem assume, assim, um papel enigmático, subliminar, e o seu caráter 

mediador se configura entre a intuição e a expressão, de sorte que podemos pensá-la como um 

correlato do demônio socrático. Bergson alude a ele nas Duas Fontes da Moral e da Religião, 

lembrando que Sócrates estabelece a lógica como a mais elevada função do espírito, o que não o 

impede de admitir um necessário refluxo da atividade racional por algo que parece ultrapassá-la: 

“Lembrem-se como procedia o demônio de Sócrates: ele suspendia a vontade do filósofo num dado 

momento e impedia-o de agir, mais do que prescrevia o que havia a fazer.” (Bergson; 1994:35) O 

comentário de Bergson alude a uma possível correlação entre a emoção criadora de Sócrates, 

personificada no demônio interior, e o mundo prático configurado por ações regidas pela 

inteligência, asseverando que entre estas duas instâncias há os mitos, os quais, indiretamente, suprem 

o descompasso entre o que é visto e o que deve ser dito por meio da linguagem, por sua natureza 

inadequada à expressão do ser e da mobilidade. Assim, mesmo em Sócrates, é possível localizar uma 

alusão a algo mais poderoso,  que supera a razão e que, numa leitura mais ousada, poderíamos supor 

como sua própria fonte. É ainda Trotignon que, aludindo a esta passagem do texto de Bergson, 

atenta para a correlação pontuada pelo filósofo: os mitos estão neste descompasso socrático, assim 

como as imagens no reencontro da duração geral ou do fluir temporal que emana das profundezas da 

consciência. Nessa perspectiva, desenha-se o paralelo entre o papel do demônio na vida socrática e o 

papel da imagem fundamental na vida especulativa “(...) de modo que em Sócrates entre ‘o estado de 
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alma socrático’ que é a emoção criativa da vida num sujeito notável e a dialética que desenvolve este 

estado vivente no mundo da inteligência prática dos homens e do trabalho, há os mitos, que por sua 

verossimilhança, preenchem o desvio entre a verdade que foi vista e a verdade que é preciso 

expressar por meios de uma linguagem que por natureza é apropriada à lógica da inércia.” 

(Trotignon; 1959:79) No interregno entre a construção racional e a energia que suscita sua criação 

faz-se necessário inserir a negatividade das imagens, as quais, desviando-nos da tendência objetiva e 

paralisante do raciocínio, nos conduz a um percurso de representações indiretas, no qual torna-se 

plausível o reencontro da consciência com a sua origem, qual seja, a totalidade da qual somos 

produto e da qual, simultaneamente, estamos desvinculados em virtude de nossa condição de seres 

inteligentes e individualizados. 

 Inferimos dessa alusão ao demônio socrático que um sistema filosófico por mais 

rico e complexo que se apresente, não pode nos dar a alma da doutrina que constitui. À revelia dos 

conceitos e das fórmulas engendradas pelo intelecto em seu constructo, - assim como uma intuição 

pode permanecer subliminar - imagens mediadoras podem aflorar e nos remeter à unicidade, à 

simplicidade do que se deseja expressar e que por sua própria natureza é avesso à gramática dos 

sistemas. No caso das imagens que marginalmente se infiltram nos sistemas filosóficos, a sutileza 

pode ser tal que nem mesmo o próprio pensador possa vislumbrá-las de modo explícito. Não 

obstante, elas persistem nas franjas do intelecto, ensejando-nos - a nós, leitores dessa filosofia 

sistemática - e nos sugerindo  difusa e vagamente a intuição. Daí que essas imagens, tácitas e 

subliminares, não portam a natureza formal do intelecto e não são tampouco a intuição ou espírito, 

mas se apresentam dotadas de uma condição intermédia que logra a transitividade entre um e outro. 

Vislumbramos, destarte, que na filosofia, mesmo quando preponderam os sistemas e a linguagem 

conceitual, imagens não explicitadas pelas palavras permeiam de modo sub-reptício a elaboração do 

pensamento, ao mesmo tempo  que podem incrementar e impregnar o esforço de compreensão.  

 É preciso insistir: a manifestação destas imagens mediadoras, tal como Bergson as 

designa n’A Intuição Filosófica, é sempre subliminar; elas jamais são explicitamente formuladas. 

Ora, a reflexão sobre as imagens na obra bergsoniana, tal como vimos acompanhando até o 

momento,  nos induz a considerar que se comumente as imagens se infiltravam tácita e 

envergonhadamente, subsidiando a compreensão racional, ao mesmo tempo que tinham sua 

expressão interditada pela linguagem conceitual, urge assumi-las com uma apropriação subversiva 

das palavras, produzindo não uma imagem substitutiva do conceito - que a ele equivaleria -, mas 
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imagens-movimento, oriundas da atividade simbólica, metáforas substancialmente mutáveis em seus 

significados. Assim, ancorados nas reflexões do autor acerca das imagens criadoras e das imagens 

mediadoras, vislumbramos a proposta de explicitar e radicalizar o que sempre permaneceu latente no 

fazer filosófico. A elas deve ser atribuído um estatuto primordial na filosofia, visto que não são os 

conceitos, mas as imagens em sua dança multifacetada, como insistentemente afirmado na  

Introdução à Metafísica, que nos conduzem à apreensão do ritmo temporal. Nessa senda, é a 

subversão dos símbolos lingüísticos - o jogo das imagens no qual a anulação das imagens entre si 

nos conduz à mobilidade -, e o encontro entre a subjetividade imaginante do filósofo e a imaginação 

do intérprete, tal como ocorre na poesia e na literatura, que deve preponderar no processo criador em 

que advém também o pensamento filosófico. 

 Ao sustentar o caráter mediador da imagem em seu texto A Intuição Filosófica, 

Bergson enfatiza seu caráter intermédio entre a formalidade do intelecto e o espírito. Com essa 

argumentação, o autor remete-nos à ambigüidade imanente à natureza das imagens, anteriormente 

apontada em Matéria e Memória, ao mesmo tempo que  imprime a elas um significado muito mais 

radical, qual seja, o de produto radical do ato de imaginar. As imagens imaginantes  impedirão que a 

intuição figure como um pensamento vago, algo inatingível e abstrato. Elas nos acenarão com a 

lucidez, evidenciado que a intuição é o que há de mais concreto e preciso num sistema filosófico. O 

esforço criador e gerador dessas imagens será vivenciado tanto pelo criador dessa filosofia como por 

aqueles que forem por elas tocados, os quais se vêem convidados a imaginar. Eles experienciarão a 

mobilização da imaginação, a invenção de imagens, indissociáveis da transgressão da linguagem, 

que conduzem à coincidência ou a uma aproximação entre o expresso e o interpretado. São 

sugestivas as considerações de Bergson: “A imagem mediadora que se desenha no espírito do 

intérprete, à medida que ele avança no estudo da obra, existiu outrora, tal e qual, no pensamento do 

mestre? Se não foi aquela, foi uma outra, que podia pertencer a uma ordem de percepção diferente e 

não ter nenhuma semelhança material com ela, mas que lhe equivalia todavia como se equivalem 

duas traduções em línguas diferentes, do mesmo original.” (Bergson; 1994:47) Definitivamente, as 

imagens que irrompem no espírito do intérprete podem não coincidir com as imagens que 

perseguiram o filósofo. Não obstante, ainda que diversas, haverá entre as representações imagéticas 

do intérprete e as do criador uma equivalência irrefutável no que concerne aos significados e aos 

afetos a elas imanentes.  
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 Certamente, como o próprio Bergson assevera, não é possível imaginar o 

imaginado. Entretanto, as palavras do escritor, no caso o filósofo, estimulam a dimensão imaginante 

do intérprete. Este, por sua vez, mesmo não imaginando as mesmas imagens do primeiro, ao guiar-se 

pela linguagem que conflita consigo mesma, é estimulado a voltar-se para o seu próprio interior e a 

imaginar imagens afetivamente análogas, alcançando assim os sentidos para os quais as 

representações imagéticas do texto apontam. Daí procede que a compreensão dos sentidos 

veiculados pelo movimento das imagens filosóficas não se dará pela utilização da capacidade 

relacional ou pelas categorias objetivantes da inteligência, mas, substancialmente, por intermédio do 

exercício da imaginação, do potencial fabulador, ao qual é subjacente a emoção criadora. Subjaz a 

este contato entre esforços imaginantes, no qual se ousa imaginar o imaginado, um alargamento da 

percepção do leitor, similar àquele propiciado pelo experienciar do texto literário. Assim como na 

literatura Bachelard celebra o encontro entre a imaginação do poeta e os devaneios do leitor, os 

textos de Bergson nos estimulam a buscar não apenas na literatura, mas também na filosofia, uma 

comunicação entre as imagens criadas pela imaginação do filósofo e a imaginação do intérprete, 

aquele que se aventura a pensar a filosofia. Sublinhamos, ainda uma vez, a assertiva bergsoniana 

segundo a qual a intuição é incomensurável com as categorias explicativas ou analíticas. Sua 

expressão só será  alcançada com uma linguagem que, voltando-se contra si mesma, ousa nos contar, 

com imagens dançantes, com metáforas moventes, a experiência da intuição. O encontro entre a 

imaginação do leitor com as imagens criadas no esforço imaginante do autor vem consumar a 

possível  expressão e  comunicação da intuição. 

 411



VI. A literatura como horizonte da filosofia bergsoniana 

 

1 – A obra de arte e a imaginação dilatada 

É crucial assinalar que o flerte entre a filosofia e a arte, sugerido por Bergson, quando ele 

concebe o fazer artístico como ensejo metodológico para o filosofar, incrementa-se à medida que 

seus textos aludem ao alargamento das faculdades perceptivas operado pelo experienciar da obra. 

Nosso olhar cotidiano revela-se, comumente, incomensurável com o olhar sugerido pela 

arte. Antinomia que procede de nosso engajamento e de nossa submersão completa nas demandas da 

ação mundana, as quais tornam assépticas a percepção que temos do real em geral, mas, sobretudo, 

de nós mesmos. Particularmente, o conhecimento de nossa intimidade minimiza-se quanto mais nos 

empenhamos em agir e viver. Retomando sua crítica à inteligência, Bergson assinala que o cérebro 

está destinado a uma funcionalidade prática inelutável. Ele nos permite selecionar, categorizar, 

mensurar, habilitando-nos a todas as operações exigidas pela vida prática, mas jamais alcança ou 

tangencia a lógica da criação. É presumível, portanto, que quanto mais empenhamos a consciência 

no sentido de apreender e viver as demandas funcionais da exterioridade, menos nos sujeitamos a 

coincidir com a vida e mais nos distanciamos daquele Eu que habita os confins de nosso ser. 

Prioridades essas que nos circunscrevem ao recorte da imagem-centro, limitando nossa visão ao que 

vem ao encontro de nossos interesses utilitários. É natural que assim seja: “Antes de filosofar, é 

preciso viver; e a vida exige que (...) olhemos não à direita, à esquerda, ou ao redor, mas diretamente 

na direção para a qual nos dirigimos.” (Bergson; 1959:1372) Destarte, nossa atenção está no 

presente, nele atuam as informações mnemônicas dotadas de utilidade, ou seja, as informações 

provenientes de uma memória atônica, esvaziada de sua profusão de minúcias e sutilezas, enfim,  de 

uma intensidade que sobrevive no tempo. Assim, o cérebro, em sua operacionalidade, negligencia e 

descarta o que não é pragmaticamente interessante. Inversamente, o advento da intuição requer a 

flexibilização da atenção, o olhar desinteressado para o mundo. Esse é o olhar prevalecente na arte.  

Na perspectiva bergsoniana, a arte será, pois, prefigurada como a possibilidade de 

ultrapassar nossa tendência natural de lidar com o real, qual seja, olhar o mundo como um mosaico 

no qual buscamos, incessantemente e quase que compulsivamente, fracionar para apreender. Será no 

texto La Perception du Changement que Bergson problematizará essa questão de modo mais 

contundente. Nele o autor explicita que a superação da condição humana, que equivale à superação 
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de nosso modo de conhecer o real - papel a que se destina a filosofia - pode ser vislumbrada na 

experiência do artista, a qual promove necessariamente o alargamento das faculdades de percepção. 

Nesse registro, a acuidade imanente à sensibilidade artística resulta de uma percepção que parece 

transcender os recortes da imagem-centro, regendo-se por critérios outros que não os do puro 

interesse que orientam a ação. Não é à toa que o artista, insiste Bergson, é comumente apontado 

como um distraído, o que nos leva a inferir que ele está menos engajado do que os outros nas 

preocupações objetivas e materiais da vida, diferenciando-se, assim, do homem mediano. Com a 

sensibilidade mais percuciente e  menos voltada às exigências pragmáticas, ao se engajar na 

consecução da obra, ele é capaz de reter e explicitar impressões e acontecimentos imperceptíveis 

para aqueles cuja consciência está atenta ao desenrolar dos acontecimentos superficiais. Sua 

perspectiva será aquela que não coibirá a inserção do passado no presente, capturando nuances do 

real que, sob o prisma da percepção comum, revelam-se destituídos de eficácia, e, portanto, de 

sentido: “Quando olham uma coisa, eles a vêem por elas mesmas e não por eles. Assim, os artistas 

não percebem simplesmente em vista do agir, percebem por perceber, por nada, por prazer.” 

(Bergson; 1959:1371)  Inferimos, assim, que a arte nos brinda com uma visão direta da realidade, a 

qual nos escapa em virtude de nossa conduta substancialmente operacional. Nas palavras de 

Bergson: “A que visa a arte, senão a nos mostrar, na natureza e no espírito, fora de nós e em nós, as 

coisas que não impressionam explicitamente nosso sentido e nossa consciência?” (Bergson; 

1959:1371) Daí a ênfase bergsoniana: existem homens cuja função é justamente a de nos fazer ver o 

que nossa percepção, um tanto quanto obnubilada e restrita pela sua compulsiva atenção à vida, 

permitiu que se esvaísse. O criador da obra é, enfim, aquele que mais do que agir sonha, devaneia, 

imagina e, justamente por essa razão, menos distante se encontra da temporalidade que constitui o 

estofo mesmo de sua interioridade, de sua humanidade mais visceral. Os artistas portam uma alma 

menos enraizada na vida, como afirma o filósofo em seu ensaio, O Riso.181 As obras por eles criadas 

                                                 
181 Segue o poético texto de Bergson: “Entre nós e a natureza, melhor, entre nós e a nossa própria 
consciência, um véu se interpõe, véu espesso para o comum dos homens, leve véu, quase transparente para 
o artista e para o poeta. Que fada teceu tal véu? Foi preciso viver e a vida exige que apreendamos as coisas 
naquilo que ela tem relação com as nossas necessidades. Viver é agir. Viver é só aceitar dos objetos a 
impressão útil a responder-lhes com reações apropriadas, as outras impressões devem esbater-se ou 
chegar-nos confusamente. Olho e penso que vejo, escuto e penso que ouço, observo-me e penso que leio 
no mais fundo do meu coração. Mas aquilo que vejo e que ouço do mundo exterior é simplesmente o que 
os meus sentidos dele extraíram para esclarecer a minha conduta; o que eu sei de mim é o que aflora à 
superfície, o que participa na ação. Os meus sentidos e a minha consciência apenas me dão uma 
simplificação prática da realidade. Na visão que eles me dão das coisas e de mim, apagam-se as diferenças 
inúteis do homem e acentuam-se as úteis, previamente me são abertas estradas por onde passará minha 
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nos desvelam verdades e realidades para as quais a vocação pragmática da inteligência, bem como a 

objetividade da linguagem, invariavelmente nos cega.182 No texto citado, Bergson assevera: “(...), 

quer seja pintura, escultura, poesia ou música, a arte não tem outro objeto senão o de afastar os 

símbolos praticamente úteis, as generalizações, convencionalmente e socialmente aceites, tudo 

aquilo, enfim, que nos mascara a realidade para nos pôr em contato com a realidade em si. (...) A 

arte não é mais certamente que uma visão mais direta da realidade, similar àquela que os homens 

privilegiados, como os artistas e aqueles dotados de moral excepcional, alcançam pela intuição. Mas 

esta pureza de percepção implica uma rotura com a convenção útil, um desinteresse inato e 

especialmente localizado dos sentidos da consciência, enfim, uma certa imaterialidade de vida.” 

(1993:110)183 

                                                                                                                                                     
ação. E estas estradas são as em que passou a humanidade inteira, antes de mim. As coisas foram 
classificadas em vista do proveito que delas podemos tirar. E é esta classificação que eu apreendo, bem 
mais que a cor e a forma das coisas. (...). A individualidade das coisas e dos seres escapa-nos sempre que 
não nos é materialmente útil, distingui-la. E até nos casos em que a notamos (como quando distinguimos 
um homem de outro homem) não é a verdadeira individualidade que o nosso olhar apreende, quer dizer, 
uma certa harmonia absolutamente original de formas e de cores, mas apenas um ou dois traços que 
facilitem o reconhecimento prático.(...) Mas de longe a longe, por distração, a natureza cria almas mais 
desenraizadas da vida. Não falo no desenraizamento querido, raciocinado, sistemático que é obra de 
reflexão e de filosofia. Falo dum desenraizamento natural, inato à estrutura dos sentidos ou da consciência 
que se manifesta imediatamente por uma maneira de certo modo original de ver, ouvir e de pensar.” 
(Bergson; 1993:108)  
182 Cassirer vem ao encontro de Bergson: “A imaginação do artista não inventa arbitrariamente as formas 
das coisas. Mostra-nos estas formas em sua verdadeira figura, tornando-as visíveis e reconhecíveis. 
Escolhe um determinado aspecto da realidade, mas esse processo de seleção é, ao mesmo tempo, de 
objetivação. Uma vez que entramos em suas perspectivas, somos forçados a olhar o mundo com seus 
olhos. Parecia que nunca tínhamos visto antes o mundo a esta luz peculiar. Contudo, estamos convencidos 
de que esta luz não é meramente um relâmpago momentâneo. Pela virtude, a obra de arte torna-se 
duradoira e permanente. Uma vez que a realidade nos foi descerrada desse modo particular, continuamos a 
vê-la com este aspecto.” (Cassirer; 1995: 128)  
183 Bergson considera que os místicos e os homens de bem são aqueles que mais facilmente acedem à 
intuição e à verdade que ela revela. Esses são os homens que mais visceralmente optam pela interrupção 
da ação útil, engajando-se na ação imprevisível, efetivamente criadora e livre. Dotados de um heroísmo 
inventivo e simples, eles descortinam os caminhos da virtude, reveladores da verdadeira metafísica. “Eles 
estão no ponto culminante da evolução, estão mais próximos da origem e tornam sensível aos nossos olhos 
a impulsão que vem do fundo. Consideremo-los atentamente, tentemos sentir o que eles sentem se 
queremos penetrar pela intuição ao princípio mesmo da vida.” (Bergson; 1978:29) Esses super-homens são 
dotados de uma aura mística, um magnetismo que solicita a adoração e a partir deles propaga-se o amor: 
“E não apenas a pessoa merece ser amada e imitada, mas muitos sentimentos humanos têm na sua fonte 
uma invenção individual: (...) cada um desses criadores renovam (...) a sensibilidade dos homens 
enriquecendo-a com emoções preciosas, desvelando como Debussy, as harmonias invisíveis e os acordes 
inesperados, captando enfim, todas essas ondas misteriosas que percorrem o éter da alma.” (Jankélévitch; 
1959:193) Em suma, as almas místicas e predestinadas, dotadas de moral excepcional, são aquelas que 
reencontram a emoção criadora e se comunicam diretamente com o dinamismo do élan vital. Observa 
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Nessa senda, já no Ensaio, Bergson postula que o confronto com a obra de arte provoca 

em nós uma amenização da resistência que o Eu comumente oferece às realidades não 

consubstanciadas aos seus intuitos funcionais. A flexibilização dessa resistência permite a comunhão 

entre nossa personalidade e o teor do que nos é sugerido pela obra, de sorte que passamos a 

simpatizar com os sentidos nela expressos. A título de exemplificação, o texto bergsoniano alude 

àquela que, ao lado da literatura, será uma referência constante em seus textos, ou seja, a música: 

“Assim, na música, o ritmo e o compasso suspendem a circulação normal das nossas sensações e 

ideais fazendo oscilar a nossa atenção entre pontos fixos, e apoderam-se de nós com tal força que a 

imitação, ainda que infinitamente discreta, de uma voz que geme, bastará para nos encher de uma 

extrema tristeza.” (Bergson; 1988:19) A arte nos sugere os sentimentos, a mobilidade dos afetos em 

relação à qual a indiferença é quase impossível. Nesse sentido, Bergson interroga:  de onde vem esse 

encanto que nos inebria, de onde a emoção que a poesia, por exemplo, provoca? Certamente, não 

seríamos tocados emocionalmente se imagens e palavras não nos inserissem num ritmo 

irreconhecível para o  Eu que vivencia preponderantemente a exterioridade. Assim, na poesia, por 

exemplo, os sentimentos se exprimem em imagens e estas por sua vez tomam forma a partir das 

palavras, as quais procuram moldar-se àquelas por meio de um ritmo que lhes é peculiar: “(...) mas 

essas imagens não se realizariam tão fortemente para nós sem os movimentos  regulares do ritmo, 

pelo qual a nossa alma, embalada e adormecida, se esquece, como num sonho, para pensar e ver 

como o poeta.” (Bergson; 1988:20) A beleza estética que emana da obra opera mutações em nossa 

subjetividade, e desperta em nós uma multiplicidade de afetos que se amalgamam e que nos 

permitem experienciar um tipo de olhar em relação ao qual permaneceríamos alheios sem esse 

contato. Ao sermos tomados pela simpatia que a obra desperta em nós, de modo a comungarmos os 

sentimentos por ela sugeridos, a representação espacial do Eu é suplantada pela vivência 

multifacetada dos afetos que perfazem a duração interna do Eu profundo. Em conseqüência disso, os 

afetos mais recônditos vêm à tona, e nos surpreendem por sua multiplicidade e pela natureza 

diferenciada com que se sucedem: “(...) A maioria das emoções são enriquecidas com milhares de 
                                                                                                                                                     

Jakélévitch que a referência a esses homens iluminados n’ As Duas Fontes, correlaciona-se com a 
oposição que Bergson estabelece, em Matéria e Memória, entre memória-hábito e memória pura, a qual, 
afinal, emancipa o pensamento do cérebro. Analogamente, quando Bergson reconhece, em As Duas 
Fontes, a sociedade e a sociologia, o faz para pontuar a possibilidade do comportamento que se evade das 
regras dos manuais e das convenções morais que moldam o indivíduo, tal como a verdadeira memória se 
evade dos mecanismos cerebrais. Segundo Bergson, assinala o comentador, esses “(...) gênios (...)sozinhos 
representam uma espécie nova que desordena e desconcerta as rotinas sociais.” (Jankélévitch; 1959:193) 
Delineia-se, assim, o encontro entre o místico da última obra e o Eu genuíno do Ensaio.  
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sensações, sentimentos ou idéias que as atravessam: cada uma delas é, pois, um estado único no seu 

gênero, indefinível, e parece que seria necessário reviver a vida de quem o experimente para dele se 

apoderar na sua complexa originalidade.” (Bergson; 1988:21) Essa incursão numa constelação de 

afetos heteróclitos nos insere em nossa própria interioridade, nos estados profundos de nossa alma, 

ao mesmo tempo que nos permite a coincidência com o sugerido pela obra.  

É importante frisar que o fato de lograrmos vivenciar a abertura de universos que antes 

ignorávamos é já indício da pertinência de nosso eu aos mundos  que a obra cria e revela. Dito de 

outro modo, a arte nos força a encontrar em nós, nos subterrâneos de nossa subjetividade, realidades 

antes impensáveis, de modo que o real nela desvelado está virtualmente em nós enquanto criação 

sujeita a realizar-se. Compreendemos assim o sentimento de identidade que algumas obras nos 

despertam quando parecem nos dizer algo que subliminarmente já sabíamos, mas que permanecera 

oculto, em estado de latência: “Dir-se-á que eles - os artistas - não viram mas criaram, que eles nos 

presentearam com os produtos de sua imaginação, que nós adotamos suas invenções porque elas nos 

agradam (...). Isto é verdade em certa medida, mas se fosse unicamente assim, por que diríamos que 

certas obras são verdadeiras? Onde estaria a diferença entre a grande arte e a pura fantasia? (...) Se 

nós a aceitamos e a admiramos (a obra) é porque já tínhamos percebido alguma coisa que ela nos 

mostra. Mas tínhamos percebido sem perceber.”(Bergson; 1959:1371) Enfim, o contato com a obra 

de arte opera em nós uma vibração afetiva, originalmente proveniente da emoção criadora que nos 

habita. É o encontro entre duas intimidades que a arte promove: a intimidade do real e a do sujeito. 

Dilata-se, assim, a nossa consciência, visto que  as imagens artísticas nos enaltecem com um 

excedente de percepção seja em relação à vida, seja em relação à nossa subjetividade mesma. 

Detenhamo-nos nessa distensão que a obra provoca em nosso espírito. O suplemento de 

percepção com o qual ela nos brinda não implica, claro está, no aguçamento da conotação funcional 

da percepção. Ao perceber a totalidade, uma vez que não se encontra circunscrita unicamente às 

evidências atualizadas, mas abre-se para as  tendências do devir, a percepção descontraída do artista 

nos convida a uma inserção mais lúcida no absoluto em que circulamos e vivemos, como assevera 

Bergson, mas para o qual raramente despertamos. Por essa razão, nos reconhecemos nos sentidos 

emanados pela obra, os quais nos remetem às dimensões mais recônditas do real e mais íntimas de 

nós mesmos. No entanto, para a percepção comum o real é aquele no qual agimos, delimitado pela 

fixidez do enquadramento realizado pela imagem-centro. Sob a perspectiva desse recorte, a arte é 

figurada como desvelamento de irrealidades, como um mundo substancialmente falso, porquanto 
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resultante da invenção dos pouco ocupados. O artista é alguém que transita numa esfera em relação à 

qual as pessoas comuns, entretidas com as atividades consideradas cruciais pelo Eu mais imediato, 

se encontram alheias. Essa esfera não é outra que não os férteis campos da imaginação e da fantasia. 

Essa ótica convencional é contraditada pelos argumentos bergsonianos. Segundo o autor, é num 

mundo fantasmático e irreal, erigido pelo intelecto que vivemos a maior parte de nossas vidas. A arte 

nos desvela justamente a realidade em sua dimensão mais profunda para a qual nossa percepção é 

comumente arredia.  

Por outro lado, sustentamos anteriormente que, uma vez tocado pela intuição, o esquema 

dinâmico põe em movimento o esforço imaginante, o qual impregna o artista, mobilizando-o para o 

fazer-se da obra, a qual não adviria sem o sopro da emoção criadora a estimular a capacidade de 

fabulação. Afirmáramos também que são as vias da imaginação que nos sugerem a interioridade do 

real, a duração. Esses argumentos nos facultam considerar que o alargamento da percepção, a 

transcendência dos limites do recorte perceptivo, só pode ocorrer por intermédio desse esforço 

imaginante por meio do qual, como Bergson enfatiza inúmeras vezes, nos insertamos na duração. A 

obra de arte, que vem materializar o que fora anteriormente revelado na intuição, é corolário 

necessário da imaginação criadora. Decorre daí que não apenas o artista incrementa sua imaginação 

ao realizar a obra, trazendo à existência algo inteiramente inédito, mas também a nossa imaginação 

se presentifica em ato quando somos tocados por ela. Desmorona, assim, a construção espaço-

temporal que nos separa do estado psicológico que protagonizou a instauração desta forma inédita, 

desta realidade que é a obra. E, ao mobilizarmos nossa imaginação a partir da descrição das imagens 

criadas pelo artista, particularmente pelo literato, nossa atenção se flexibiliza e evade-se da 

exterioridade. Eis que experienciamos, assim, o alargamento da capacidade perceptiva, a qual 

propicia o diálogo entre o imaginado pelo artista e as nossas próprias imagens, cujo encontro, afinal, 

nos desvela e nos insere na intuição vislumbrada pelo autor da obra. Ao mobilizar nossa imaginação, 

a obra não apenas nos emancipa das restrições do recorte perceptivo e da atenção às possibilidade 

instrumentais do mundo externo, mas nos possibilita, pelas vias emocionais e afetivas, o encontro 

com a totalidade fluente do tempo não apenas nas coisas, mas, sobretudo, em nós mesmos, uma vez 

que nos insere no movimento criador a ele imanente. 

Mas esse alargamento da percepção propiciado pela obra, corresponde, em última 

instância, ao alargamento da imaginação e é unicamente por meio dela que podemos coincidir com o 

movimento, com o devir. É o olhar desinteressado e puramente prazeroso, tal como o do artista, que 
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nos proporciona o encontro com o real. Ao contrário do homem mediano, e guiados 

preponderantemente pelo despojamento, eles são brindados com o olhar da primeira vez, 

definitivamente interditado para aqueles que limitam a vida interior ao eu superficial e que vivem 

anestesiados pelas convenções sociais. O ato de imaginar nos desvendará uma outra configuração do 

real, conduzindo-nos ao imperceptível e a significações que, aos olhos da vocação pragmática do 

intelecto, estão condenadas ao estranhamento e à deriva do recorte da imagem viva. Assim como só 

transcendemos a inteligência invertendo a direção do espírito e, portanto, transmudando a natureza 

do intelecto, o alargamento da percepção só pode ocorrer com a transmudação desta. Observa 

Leopoldo e Silva: “Por isso, na percepção alargada, imaginação e percepção se fundem num único 

gesto de visão que descortina a totalidade do real e que se prolonga no gesto da expressão, pelo qual 

o artista lança na tela, na escrita, na pedra, na música, e em todas as possíveis condições de 

expressividade a visão que, incondicionada, é em si inexprimível.” (1992:147) Diante disso, é a 

imaginação que nos leva ao vislumbre do que em sua evanescência é arredio à percepção comum, ou 

seja, o tempo que, enquanto natureza interior do real, passa ao largo daqueles seres nos quais 

prepondera a capacidade de apreender pela exterioridade: “A realidade de direito percebida está na 

dimensão da invisibilidade. A essência da realidade é imperceptível não porque a transcenda, mas 

porque está profundamente arraigada no seu interior. Por isso, a visão da interioridade é inabitual e 

extraordinária. O que se traduz para nós no seu caráter fugidio e evanescente.” (Leopoldo e Silva; 

1992:147)  

Destarte, não é uma percepção simplesmente mais aguçada que logrará nos conduzir ao 

real que, em si mesmo, é evanescência e mutabilidade inesgotável, mas uma percepção outra que só 

se delineia com o esforço da imaginação. Imaginação que, muito além dos parâmetros formais, não 

reproduz o recorte estacionário que a consciência equivocadamente toma como real. Poderíamos 

sustentar, pois,  que mais do que atuação conjunta entre percepção e imaginação, o excedente de 

percepção que a obra veicula e com o qual nos contagia, implica que a percepção se transforme 

numa imaginação dinâmica, num esforço imaginante que nos remete à interioridade movente do real, 

aos confins de nossa própria subjetividade, a qual se define pelo contínuo transformar-se e recriar-se 

a si mesma. O alcance do ser e o reencontro com sua interioridade profunda consiste, enfim,  no 

trabalho da imaginação dinâmica e se expressa na construção de metáforas mutáveis. Imagens 

moventes que derivam  desse mesmo esforço imaginante, o qual prepondera na criação da obra de 

arte, particularmente da obra literária, e que insufla a linguagem em sua potencial abertura 
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significativa. É a emoção criadora que norteia o esforço no qual a linguagem se torce e se volta  

contra si mesma, suscitando a eclosão de metáforas mutáveis que expressam não nelas mesmas, mas 

em suas entrelinhas e em sua dança, a realidade temporal em sua incessante transitoriedade: “A luta 

pela expressão é o esforço de fixar esse movimento absoluto do tempo; e é um esforço da 

imaginação, que, portanto, é órgão de conhecimento, de acesso mais profundo e mais direto à 

realidade.” (Leopoldo e Silva; 1992:147) O que a imaginação opera na linguagem e na imagem não 

se reduz, portanto, à atuação de uma percepção mais intensa, mas à instauração de uma novidade, à 

produção da diferença, uma vez que coincidir com a interioridade do ser é instalar-se no movimento 

gerador de sentidos inauditos e não numa eternidade estática.  

A imaginação, assim dilatada e dinamizada, engendra imagens que simultaneamente 

transcendem a subjetividade do artista e do intérprete, remetendo a realidades virtuais e 

indeterminadas que se traduzem no próprio movimento criador do tempo. Delineia-se, então, um 

desencontro entre a forma na qual a obra se apresenta e o seu teor. Se os significados da obra se 

esgotassem nos contornos visíveis, ela estaria no mesmo registro que as categorias do intelecto, uma 

vez que o movimento seria erradicado. Similar ao que ocorre na natureza, onde  a forma e a matéria  

não implicam a pulverização do movimento, também na arte a forma é o registro, a concreção do 

movimento do qual ela procede e que a ultrapassa. Notadamente, a invenção da obra distingue-se da 

capacidade inventiva que peculiariza a razão, produtora de utensílios. Vimos que, no que tange ao 

intelecto, os objetos vêm consumar virtualidades preestabelecidas pelas exigências da ação prática, 

de modo que o objeto se ajusta à forma e à finalidade que essas virtualidades lhe prescreveram. O ser 

do objeto fabricado pela inteligência coincide com sua finalidade e com sua utilidade. O hiato entre a 

forma e a energia criadora, que caracteriza a natureza e, também, a obra de arte, não se presentifica 

no caso do objeto inteligentemente planejado. Diversa do utensílio que não transcende o sentido de 

sua forma, a arte enseja sentidos que a ultrapassam e apontam para o que ela não é. O produto 

artístico não vem consumar uma expectativa pragmática, uma vez que não se origina nas 

objetivações intelectuais, na intencionalidade pragmática da consciência, mas na emoção criadora. 

Daí que a obra seja permeada pela tônica da indeterminação imanente ao ato de organização que 

antagoniza com a lógica da fabricação. A forma final que a obra porventura venha a assumir não 

exclui a sugestão de virtualidades outras a ela subjacentes, insinuando realidades que a ultrapassam 

enquanto objeto acabado: “Esta indeterminação é que faz com que a obra de arte não seja fruto de 

uma atividade fabricadora. Significa que, não havendo determinação, não há exclusão de 
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possibilidades, não há compatibilidade definida entre forma e finalidade. Assim a obra de arte, ainda 

que sensivelmente fixada numa forma, remete a infinitas possibilidades de ser.” (Leopoldo e Silva; 

1994:322)  Destarte, os objetos inventados pela inteligência esgotam seus significados na sua própria 

atualidade, ao passo que a obra de arte em sua forma definitiva nos remete às instâncias virtuais do 

ser. Devido ao seu envolvimento com o núcleo temporal da duração, os atos criadores do artista 

ultrapassam a pertinência à materialidade do mundo funcional, visto que o processo de criação, 

coincidindo com o movimento no qual a obra advém, coincide com o ritmo do tempo. Enfim, as 

imagens que resultam do esforço criador  remetem-nos à transitividade temporal e aos virtuais a ela 

intrínsecos, aproximando-nos, assim, da duração.  

Poder-se-ia objetar que as sendas pelas quais a arte se constrói, são indubitavelmente 

subjetivas. No entanto, ao tornar perceptível pelas imagens criadas por sua imaginação o que os 

homens não vêem, mas que poderiam ter visto, forçando-nos, em suma, a imaginar o movimento 

imaginante de outrem, os artistas explicitam coisas que não se atêm às margens da subjetividade, 

mas que se referem ao universal. Certamente a subjetividade permeia o trabalho do artista, visto que 

ele vê o que comumente os outros não vêem e o faz de um modo absolutamente único e singular: 

“(...) a arte visa sempre o individual. O que o pintor fixa na tela é aquilo que viu num certo lugar, 

num certo dia, a uma certa hora, com cores que não tornará mais a ver. O que o poeta canta é um 

estado de alma que foi seu, só seu, e que jamais se repetirá. O que o dramaturgo nos mostra é a 

evolução duma alma, é uma trama viva de sentimentos e sucessos, qualquer coisa, enfim, que uma 

vez se apresentou para não mais se reproduzir. Debalde daremos nomes gerais a estes sentimentos, 

numa outra alma já não serão a mesma coisa.” (Bergson; 1993:114) Assim, a generalidade 

prevalecerá na percepção ordinária, mas não na arte, a qual expressa definitivamente a 

individualidade, o ímpar, o singular. Não obstante, o que as grandes obras nos desvelam nos remete 

ao universal. O esforço do artista ao erguer o véu que nos separa de nossa própria interioridade, 

viabiliza que reencontramos em nós os virtuais que a obra captou na unicidade de uma experiência. 

Nesse sentido a arte, segundo Bergson,  força o homem a defrontar-se com sua realidade originária. 

Não aquela dos interesses e das banalidades da vida prática, mas aquela que concerne à realidade 

que nos é intrínseca, e que todo homem traz nos confins de si mesmo. O cotidiano encobre a 

inquietação que os significados virtuais do mundo despertam. Compete à arte, como nota Ernesto 

Grassi, explodir as barreiras que empobrecem o cotidiano com a luz originária de nossa condição, de 

modo que cada um de nós possa transcender a particularidade de nossa situação e alcançar a 
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universalidade da qual somos parte e que nos constitui. Nas palavras do autor: “É então que se torna 

evidente que a verdadeira arte nunca pode ser um jogo estetizado ou um processo individual e 

isolado, pois ela pertence à essência do homem e cumpre uma tarefa necessária. A obra de arte evoca 

uma situação fundamental na qual símbolos esclerosados e tornados inofensivos pela existência 

cotidiana revelam o seu significado originário, provocam estados de espírito que fazem com que o 

homem experimente suas paixões fundamentais.” (Grassi; 1978:35) Assim, compartilhamos o 

expresso na obra, que nos afigura como o desvelamento de uma verdade porque a obra incita em nós 

o esforço de ultrapassar o véu que nos cega; ela nos convida a ver com sinceridade: “A sinceridade é 

comunicativa. O que o artista viu, não o veremos nós é certo, pelo menos não da mesma maneira, 

mas se ele o viu inteiramente, o esforço que fez para desviar o véu, impõe-se à nossa imitação.(...) A 

verdade traz, pois, em si, um poder de convicção, de conversão mesmo, que é a marca pela qual a 

reconhecemos. Quanto maior for a obra e mais profunda a verdade entrevista, mais poderá demorar 

o seu efeito, mais este efeito tenderá a tornar-se universal.” (Bergson, 1993:115)  

Será na volta para as dimensões comumente desconhecidas de sua própria interioridade 

que o artista logrará a íntima aproximação do seu objeto, desvendando aspectos dele antes 

insuspeitados. É também nesta volta para sua subjetividade mais profunda que ele encontra os 

recursos e a forma da expressão, a qual, por sua vez, nos remete a aspectos universais do real, que 

permaneceriam infinitamente ocultos caso nos limitássemos aos cânones da objetividade. Logo, 

entrevemos que por intermédio das imagens oriundas da interioridade - sejam elas a da pintura, do 

drama, da dança, da música, da poesia -, a obra nos dá a visibilidade daquilo que antes não víamos, 

de sorte que a  criação assume o caráter da objetividade. Mas a emoção dinâmica e criadora que 

engendra a obra, que faz com que o artista se supere instaurando algo que o ultrapassa e alcança o 

universal, provém substancialmente do âmago de sua interioridade. Mais explicitamente, é o 

exercício da criação no âmbito da subjetividade mais recôndita que leva à universalidade e não os 

rígidos trâmites da lógica objetivante. Nesse sentido, ao produto da criação artística subjaz uma 

disparidade entre forma e  conteúdo, o qual ultrapassa a primeira. Ou poderíamos sustentar que a arte 

é a forma da duração, o que não deixa de ser uma contradição. Nas palavras de Bergson: “A beleza 

pertence à forma, e toda forma tem sua origem no movimento que a traça: a forma não é mais do que 

movimento registrado.” (Bergson; 1959:1450) A obra não se esgota, pois,  em sua atualidade. 

Inversamente, por ela trafegam sentidos e virtualidades que ultrapassam sua forma particular e nos 

remetem à totalidade. Virtualidades que emanam dos atos não impregnados pelos interesses e pela 
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lógica utilitária. O desprendimento e a ausência de objetivos pragmáticos é que fazem da criação 

artística uma realização, um desvendamento inesgotável de virtualidades que não imitam o absoluto, 

mas reproduzem seu fluir, sua mobilidade criadora, desvendando a produção inexaurível de 

novidades. Sob esse prisma, aos contornos dentro dos quais a obra se circunscreve e se apresenta, 

subjaz o ensejo do universal e da totalidade, a qual não está na obra, mas se delineia nos sentidos 

para os quais ela nos remete e que, definitivamente, são as virtualidades do ser a partir das quais 

nossa imaginação, evadindo-se do recorte seletivo, põe-se em movimento, criando 

desinteressadamente e desvelando contornos outros para o mundo. Assim, ao impulsionar a 

mobilidade imaginante de nossa interioridade por intermédio da obra, nos instalamos no núcleo 

temporal e criador da realidade.  

Nessa perspectiva, enquanto alargamento da capacidade imaginante, a obra é produto não 

de uma imaginação que se subordina às designações simbólicas, mas de um esforço criador que em 

vez de reproduzir as impressões da materialidade na qual conscientemente nos inserimos, instaura 

uma realidade inteiramente inédita. Daí provém que o alargamento da percepção consiste, em última 

instância, numa incrementação do poder criador da imaginação, o qual nos leva a uma dimensão 

sobre-humana, formando imagens que ultrapassam aquilo que nos habituamos a designar como real. 

Nas palavras de Gaston Bachelard: “A imaginação não é como sugere a etimologia, a faculdade de 

formar imagens da realidade; é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que 

cantam a realidade. É uma faculdade de sobre-humanidade.” (Bachelard; 1990:1)184 Imaginar 

contradita, então,  com a percepção, uma vez que nos insere numa mobilidade cuja experiência de 

abertura nos evade do curso ordinário das coisas, da apreensão cotidiana do mundo. Nas palavras de 

Trotignon: “A arte, (...) revela esta ilusão como ilusão e deixa supor o movimento da vida 

adormecendo nossas resistências e nos fazendo descobrir que os ‘falsos’ sentimentos, as emoções 

‘irreais’ a que nos submetemos como espectadores da obra, são mais reais e mais verdadeiros que os 

‘sentimentos’ abstratos da ‘vida’ cotidiana.” (1968:113) Há, sem dúvida, a imaginação presente na 

memória habitual, que nos fornece as imagens acabadas, subsidiárias da simbolização cotidiana e da 

                                                 
184 Cumpre ressaltar que, em Bergson a imaginação estimulada pela emoção criadora, - em sua apropriação 
positiva, como diria Trotignon - alargando nossa percepção nos insere no real, uma vez que vivemos no 
irreal. Bachelard, inversamente , perfilha a visão mais tradicional: a imaginação nos evade do real e nos 
insere no irreal.  Sua função é a de instaurar inéditas e incomensuráveis irrealidades. Não há, contudo, uma 
minimização do papel da imaginação em sua filosofia. Inversamente, a capacidade de imaginar define o 
homem e implica a ruptura com o real circundante, a instauração de universos outros: “Perceber e imaginar 
são tão antitéticos quanto presença e ausência.” (Bachelard; 1990:18)  
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palavra voltadas substancialmente para a ação. Trata-se aí de uma imaginação que, aliada à 

memória, revela-se subsidiária da percepção. Mas o esforço imaginante mobilizado pela atividade 

simbólica remete-nos  a uma imaginação outra que não transforma o mundo em objeto de visão 

estática e de atividade operacional. Inversamente esta imaginação, ao invés de nos transmudar em 

espectador de uma mundo estacionário, nos torna partícipes de seu incomensurável processo criador. 

Perspectivadas como corolário dessa imaginação criadora, as imagens mobilizadas pela obra de arte 

são efetivamente aquelas que nos remetem a um mundo outro, dilatando a existência humana. Não é, 

portanto, enquanto reprodução do ser que a obra capta a interioridade do eu ou do real que nos 

transcende, mas enquanto produção de imagens em movimento, metáforas que ensejam, mais no 

movimento por elas tecido do que nelas mesmas, a temporalidade, o processo incomensurável de 

perene transformação: “Temporalidade é, sobretudo, transformação e é a transformação que marca o 

ritmo de nossa história.” (Leopoldo e Silva; 1992:148) 

Caucionado nestas reflexões, Bergson interroga se o que a natureza faz no caso do artista, 

a filosofia não poderia também fazer por um desprendimento de nossa atenção, ou seja, promover 

uma percepção mais apurada e profunda do que aquela permitida pelas categorias do entendimento: 

“Tratar-se-ia de desviar esta atenção do lado praticamente interessante do universo e voltá-la para o 

lado que praticamente não serve para nada. Esta conversão da filosofia seria a filosofia mesma.” 

(Bergson; 1974:153) O desprendimento do artista, seu alheamento em relação à imediaticidade 

superficial do mundo, configura-se como condição para o grande salto filosófico, qual seja, a 

superação da condição humana violentando o espírito que deve inverter seu procedimento habitual 

de pensar. Cabe às imagens artísticas, levar-nos  a uma percepção mais dilatada do real, a uma 

verticalização do imaginar, suscitadas pela flexibilização da atenção, condição para que advenha a 

profusão das imagens que nos inserem no movimento.  Por seu turno, a filosofia, se delineia como 

conhecimento do espírito, da qualidade, do real que não pode ser vislumbrado quando nos guiamos 

pela lógica da ação utilitária. Daí que o pensar em duração deve conduzir nossa atenção para o que 

não serve para nada, distanciando-nos do olhar formal e exterior, e inserindo-nos nas dimensões 

mais significativas do universo. Com este olhar desatento, similar ao do artista, que não é 

espontâneo, mas, inversamente, exige um esforço imenso que   inverta a direção natural de nosso 

espírito, abre-se o flanco para que a intuição possa aflorar. Instaura-se, assim, a percepção direta da 

mudança e da mobilidade, bem como a possibilidade de expressão por meio de uma linguagem 

propulsora de significados destoantes e da simultânea criação de imagens moventes. Com isto, a 
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filosofia não apenas se  aproxima do  ser em geral, mas logra o retorno à interioridade, ao conhece te 

a ti mesmo além do sentido socrático, o sonho interditado desde os primórdios do pensamento 

filosófico. 

Em suma, para Bergson, tanto a filosofia como a arte desvelam-se como registros 

norteados pela simpatia, pela identificação imediata com o real. A rigor, a filosofia só logra 

apreender o real em sua interioridade, pela intuição, livrando-se das amarras representadas pelo 

entendimento. A arte logra intuir a interioridade do ser justamente porque o artista não preside sua 

criação com qualquer arcabouço conceitual, e foi nela que Bergson vislumbrou um caminho para a 

filosofia. A obra de arte nos elucida que a coincidência com o ser não se deve às congeladas 

pretensões das formas conceituais, aos constructos ou à ordem matemática erigidas pelo intelecto - 

aos quais subjaz a frieza da morte, parafraseando o filósofo -, mas ao esforço criador e às imagens 

múltiplas, às imagens criadoras da imaginação. Esses os elementos que nos desvelam a condição 

movente do ser, a qual só pode ser apreendida pela simpatia da interioridade do sujeito que perscruta 

com a interioridade criativa da própria duração. Eis o percurso no qual vislumbramos a expressão e a 

substancialidade do intuído, enfim, do tempo em seu movimento vital e criador. 

Como já evidenciado em discussões anteriores, a alusão à arte como referencial 

privilegiado para a filosofia, permeia os textos de Bergson e ressalta a literatura.  A despeito das 

escassas referências, parece ser na escrita literária que a filosofia bergsoniana projeta seus ideais.  

Suposição que nos convida a uma breve reflexão acerca da relação entre filosofia e literatura.  

 

2 – Filosofia e literatura: o intercurso dialogal  

A ficção, em suas formas múltiplas de expressão, sempre consistiu num meio pelo qual as 

questões fundamentais concernentes ao humano foram pensadas e problematizadas. O mesmo 

poderia ser dito acerca da filosofia. Mas no percurso em que as obras literárias explicitaram seu 

olhar sobre a interioridade humana - ou simplesmente exercitaram o ato criador  por intermédio da  

linguagem  - e  os textos filosóficos expressaram seus pensamentos, não se consumou e não foi 

necessário o cruzamento ou a fusão entre os dois registros. Dito de outro modo, as proximidades e as 

identificações concernentes aos interesses comuns não impediram que cada uma desenvolvesse 

singularmente a sua história.  
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É notório, entretanto, que o pensamento humano, ao enveredar pela busca de uma 

significação mais fundamentante de tudo o que nos envolve, ultrapassando, na terminologia 

bergsoniana, a vocação pragmática e o recorte pelo qual a inteligência se orienta, enreda-se, 

comumente numa transitividade entre o pensar filosófico e o imaginar poético e literário. Assim, o 

espanto e a inquietação a partir dos quais se engendra o olhar filosófico, divorciado de uma 

apreensão habitual do mundo, presentificam-se também na gênese da obra literária. Assim 

perspectivadas, literatura e filosofia nos remetem ao fundamental olhar da primeira vez, ao qual se 

referia Fernando Pessoa, e nos vinculam ao movimento criador que antecede o mundo das formas 

criadas, locus no qual se desdobra nossa existência mais imediata. Já nos textos bergsonianos 

encontramos a idéia de que o artista, assim como o filósofo, é atravessado pelo desejo de 

compreender mais do que o necessário, de ultrapassar e ver além do recorte utilitário. Nesse viés, a 

literatura e a filosofia comungam uma emoção originária, um desejo de aceder aos sentidos do real 

não vislumbrados ou percebidos na vivência cotidiana, almejando significações que vinculem o 

homem a algo mais contundente e profundo do que a superfície na qual se desdobram os aspectos 

funcionais da vida. O espanto originário consiste, pois, na emoção que nos remete ao absoluto, o 

qual, essencialmente criador, engendrará, aliás, o advento mesmo da racionalidade: “A experiência 

de estranhamento em relação ao cotidiano é comoção: emoção compartilhada com o próprio 

absoluto. Não está esta comoção na própria raiz do esclarecimento racional dos fenômenos?” 

(Leopoldo e Silva; 1994:321) Se nos instalamos na perspectiva bergsoniana, tanto na filosofia como 

na literatura, trata-se de perscrutar a relação entre a condição humana e a totalidade, partindo 

efetivamente do estranhamento ante aquele que concebemos como nosso mundo. Não bastasse isso, 

esses dois registros comumente advêm como criações genuínas originalmente mobilizadas por um 

descontentamento, uma oposição ao mundo tal como ele se apresenta. A preponderância dos 

contornos fixos no interior dos quais o real se delineia para a consciência impede e aniquila a 

manifestação livre da personalidade, das inquietudes subterrâneas do eu. A figuração consensual do 

mundo na qual nos movemos e agimos constitui assim um obstáculo para a criação: “Em princípio 

toda verdadeira criação encontra suas origens num protesto. O artista protesta contra todas as obras 

precedentes e o filósofo verdadeiramente faz o mesmo.” (Dresden;1956:66)185  

                                                 
185 Acrescenta o autor: “Note-se como Bergson diz um dia num tom quase veemente: 'Meus livro têm 
sempre sido a expressão de um descontentamento, de um protesto.’ ” (Dresden; 1956:66)  

 425



Secundados pela correlação entre filosofia e arte, em particular a  literatura, persuadimo-

nos de que o encontro entre essas duas dimensões é inequívoco. Elas se tangenciam, compartilham 

seus anseios. É preciso frisar, contudo, que mais do que mera afinidade, há entre o pensar literário-

poético e o pensar filosófico uma região nebulosa na qual os limites se esboroam, onde a 

singularidade e as diferenças se obnubilam.186 Este amálgama entre os dois caminhos justifica, de 

certo modo, a proliferação de poetas filósofos e de filósofos cujos discursos margeiam a prosa 

literária. Destarte, se nos debruçamos sobre os mais distintos poetas e sobre os inúmeros filósofos 

em que verificamos esse trâmite dual, o qual assume necessariamente conotações singulares nas 

obras por eles criadas, não é possível negligenciar a dialogação e o nexo entre a filosofia e a 

literatura. Escreve Benedito Nunes: “Os grandes poetas são metafísicos fracassados: os grandes 

filósofos são poetas que crêem na realidade de seus poemas.” (1999: 15)187  

Em contrapartida, malgrado a interpenetração recíproca, - ou talvez justamente por causa 

dela - é intenso, particularmente na reflexão filosófica, o empenho em delimitar os territórios, o que 

resulta, por vezes, no reconhecimento tácito da superioridade do conhecimento filosófico. Na 

filosofia, seja qual for o registro em que o intento da distinção se delineie, o filosofar é 

preponderantemente concebido como exercício do pensamento racional e rigoroso, como persecução 

de resoluções metódicas dos problemas que persegue. A poesia e a literatura são concebidas como 

esferas pertinentes aos campos do inusitado e da criação. Trata-se de arte, e a filosofia não é arte. A 

                                                 
186 Alain Badiou em seu Pequeno manual de Inestética, sugere que a melhor metáfora para a relação entre a 
filosofia e a arte é aquela que se trava entre o mestre e a histérica. Escreve o autor: “Sabe-se que a histérica 
vem dizer ao mestre: ‘A verdade fala por minha boca, estou aqui e tu, que sabes, diga-me quem sou.’ E 
adivinha-se que, por maior que seja a sutileza douta da resposta do mestre, a histérica lhe dará a entender 
que ainda não é isso, que seu aqui escapa à apreensão, que se deve retomar tudo e redobrar esforços para 
lhe agradar. Nesse momento, ela ruma para o mestre e torna-se sua cortesã. E, da mesma maneira, a arte já 
está sempre aqui, dirigindo-se ao pensador a questão muda e cintilante de sua identidade, enquanto, por 
sua constante invenção, por sua metamorfose, ela declara-se decepcionada com tudo o que o filósofo 
enuncia a seu respeito.  O mestre da histérica praticamente não tem outra escolha, caso demonstre má 
vontade à servidão amorosa, à idolatria que deve pagar com uma produção de saber estafante e sempre 
decepcionante, a não ser lhe passar o cetro. E, da mesma maneira, o mestre filósofo permanece dividido, 
no que diz respeito à arte, entre idolatria e censura. Ou dirá aos jovens, seus discípulos, que o cerne de 
qualquer educação viril da razão é manter-se afastado da Criatura, ou acabará por  conceder que só ela, 
esse brilho opaco  do qual só sabemos ser cativos, nos ensina sobre o viés por onde a verdade comanda que 
o saber seja produzido.” (Badiou; 2002:12) 
187 Observa Benedito Nunes: “Ir da poética à filosofia poderia descrever o movimento de certos homens 
que são poetas, como o próprio Antonio Machado, Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, Paul Valéry, 
Mallarmé, na direção da filosofia. O segundo percurso, da filosofia à poética, descreveria o movimento de 
outros homens que são filósofos, como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Michel 
Foucault, Paul Ricoeur, na direção da poesia ou da literatura.” ( Nunes; 1999:14) 
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região obscura na qual elas se encontram, ainda que assiduamente trafegada e tematizada, não chega 

a operar a transmudação da natureza de cada uma delas. Assim, a despeito da transitividade e da 

virtual ou efetiva dialogação entre ambas, a fronteira entre os territórios é sistematicamente 

desenhada. E, novamente, Benedito Nunes: “(...) os poetas não deixariam de ser poetas indo à 

filosofia, nem os filósofos deixariam de ser filósofos indo à poética. Entre as duas não haveria 

conversão mútua: nem a filosofia transforma-se em poesia, nem a poesia transforma-se em 

filosofia.” (1999:15) O esforço da diferenciação confunde-se com a história da filosofia, a qual, em 

seu percurso histórico, pronunciou-se efusivamente em prol da cesura em relação à literatura e à 

poética. O pensamento filosófico empenhou-se nesse propósito, por vezes, desmerecendo-as (à moda 

platônica); em outros momentos, o fez contemplando-as como objeto de reflexão, regendo-se por um 

interesse essencialmente cognitivo (como ocorre após a filosofia kantiana, com o nascimento da 

estética e seu desenvolvimento desde o século XVIII); e, ainda que pontual, rara  e marginalmente, 

vislumbrando-as como uma esfera não apenas distinta, mas decididamente superior à filosofia 

(como, por exemplo, em A Origem da Tragédia de F. Nietzsche).188 Há que se notar, também, os 

vários momentos em que a filosofia conviveu pacificamente com a poesia e com a arte de modo 
                                                 

188 “ A arte e nada mais que a arte! Ela é a grande possibilitadora da vida, a grande aliciadora da vida, o 
grande estimulante da vida. (...) Assim intui o mundo somente o homem estético, que aprendeu com o 
artista e com o nascimento da obra de arte como o conflito da pluralidade pode trazer consigo lei e ordem, 
como o artista fica em contemplação e em ação sobre a obra de arte, como necessidade e jogo, conflito e 
harmonia têm de se emparelhar para gerar a obra da arte.” (Nietzsche; 1983:36) No intuito de abalar as 
bases do edifício erigido pelo conhecimento científico que se sustenta na primazia da razão, Nietzsche 
elabora uma crítica profunda da racionalidade como instrumento primordial do conhecimento desde os 
primórdios da cultura ocidental. Neste sentido, identifica a apologia da razão como instância reveladora de 
verdade, presente no discurso socrático platônico, com a intenção da ciência moderna de designar a 
natureza última das coisas. Em certos momentos de sua reflexão, esta crítica à ciência se dará em função 
da oposição radical entre arte e ciência. Em O Nascimento da Tragédia, o filósofo focaliza o fim do 
período áureo da Grécia arcaica, em que a arte trágica se configura como o modo pelo qual a realidade é 
interpretada e mesmo concebida sem que se procure fazer dela fonte de verdades unívocas. Isto porque, 
para os gregos do período trágico, a arte é superior à verdade. Esta torna insuportável o existir e só a arte 
possibilita investir o real de beleza através da crença na aparência. Sugerindo múltiplas significações do 
mundo, a arte trágica problematiza os valores existentes na sociedade grega sem criar antinomias ou 
estipular posições valorativas. Busca interpretá-los, sem a pretensão de esgotar as possibilidades de 
compreensão do real. Desta forma as representações artísticas produzem interpretações, utilizando como 
instrumento o saber instintivo onde sentimento e razão, vida e morte não se contraditam mas convivem 
como valores simultâneos. Todavia, a emergência da filosofia socrático-platônica acarreta a desvalorização 
dos instintos estéticos pela razão, iniciando, segundo Nietzsche, um processo de decadência que se arrasta 
até os nossos dias. No pensamento nietzscheano a arte aparece, por conseguinte, como uma possibilidade 
plausível de conhecimento, visto que não visa a descobrir o mundo, mas antes a mascará-lo, atribuindo a 
ele aparências múltiplas que são na realidade a coexistência de concepções diversas. O mascaramento, 
conceber o mundo como aparência é fundamental, posto que “(...) o conhecimento mata o agir e o agir 
requer que se esteja envolto no véu da ilusão.”  (Nietzsche; 1983:9) 
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geral, aceitando-as como manifestação humana sem degradá-la ou sentir-se ameaçada.  Este o caso 

da filosofia aristotélica na qual a arte  se dissocia da verdade e assume um caráter terapêutico: a arte 

transpõe para o registro da aparência as paixões humanas e atua sobre as afecções da alma.189  

Alusões essas que vêm esclarecer o quanto a filosofia, em seu desdobramento histórico, 

jamais permaneceu incólume às manifestações artísticas e literárias. Repelindo-os enquanto caminho 

para a verdade ou tomando-os como objeto ou meio de conhecimento, o espectro e a natureza da arte 

inquietou desde sempre o pensamento filosófico.190 Mas é importante observar que entre essas 

diferentes maneiras segundo as quais a filosofia se esmerou em distinguir-se da literatura e da 

poética, sobressaiu-se a vertente que logra a transformação dessas esferas em objeto de reflexão 

filosófica. Ocorrência situada nos setecentos que vem delimitar completamente os territórios e que é 

concomitante à utilização moderna do termo literatura: “(...) como diria Michel Foucault, (...) a 

literatura ascende como literatura, concomitantemente à descoberta da linguagem como algo 

essencial ou substancial. No momento em que Goethe usa a expressão ‘literatura universal’, e os 

                                                 
189 Alain Badiou considera visão clássica aquela instaurada por Aristóteles, cujo registro distingui-se do 
platônico, visto que já não sataniza a criação artística: “O dispositivo clássico, como construído por 
Aristóteles, cabe em duas teses: a) A arte - como sustenta o esquema didático - é incapaz da verdade, sua 
essência é mimética, sua ordem, a da aparência. B) Isso não é grave (ao contrário do que acredita Platão). 
Não é grave, porque o destino da arte não é nem de longe a verdade. É bem certo que a arte não é verdade, 
mas também não pretende ser, sendo, portanto, inocente. Aristóteles classifica a arte como algo muito 
diferente do conhecimento, libertando-a, assim da suspeita platônica. Esse algo diferente, que ele às vezes 
chama de catharsis, refere-se à deposição das paixões numa transferência sobre a aparência. A arte tem 
uma função terapêutica, e de maneira alguma cognitiva ou reveladora. Ela não depende do teórico, mas do 
ético (no sentido mais amplo do termo). Disso resulta que a norma da arte é sua utilidade no tratamento 
das afecções a da alma. Das duas teses do esquema clássico, inferem-se de imediato as principais regras 
relacionadas à arte. Em primeiro lugar, o critério da arte é agradar. O 'agradar’ não é de forma alguma uma 
regra de opinião, uma regra da maioria. A arte deve agradar, porque o 'agradar’ assinala a efetividade da 
catharsis, a embreagem real da terapêutica artística das paixões. Em seguida, o nome daquilo a que o 
'agradar’ remete não é a verdade. O  ‘agradar’ prende-se apenas àquilo que, de uma verdade, retém a 
disposição de uma identificação. A ‘semelhança’ com o real só é exigida na medida em que envolve o 
espectador da arte no  ‘agradar’, ou seja, em uma identificação, a qual organiza uma transferência e, 
portanto, uma deposição das paixões.  Esse farrapo de verdade é bem mais o que uma verdade coage no 
imaginário. Essa ‘imaginarização' de uma verdade, deslastreada de qualquer realidade, é chamada pelos 
clássicos de verossimilhança.” (Badiou; 2002:15)    
190 Comenta Benedito Nunes: “Desde o seu nascimento, a filosofia nunca foi indiferente à poesia. 
Paradoxalmente, como quer Arthur Danto, a filosofia terá conquistado sua primeira identidade graças à 
polêmica, espelhada nos diálogos platônicos, com que discrimina a poesia. Por outro lado, a escolástica 
medieval atribuiu um espaço filosófico à poesia enquanto modo figurativo de tratar as coisas divinas e 
abordar a teologia. (...) Na filosofia moderna, prosperou, depois de Kant, o interesse filosófico pela poesia 
e pela arte. Interesse cognoscitivo pela poesia como meio de conhecimento, que o neokantismo 
aprofundou (particularmente Cassirer), quando o Romantismo já concebera a associação entre o filosófico 
e o poético.” (Nunes; 1999:13) 
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românticos a expressão ‘poesia universal’, estaria começando o confronto (...).” (Nunes;1999:16) 

Nessa perspectiva, preponderou, sobretudo a partir do período clássico, como observa B. Nunes, a 

tematização de uma proximidade e de um interesse recíproco justificado por correlações 

disciplinares, propiciando a instauração de uma filosofia da literatura ou da poética, conquanto a 

primeira inquietação com esta relação já se fizesse presente na República de Platão.191  

Essa cristalização dos territórios e a transformação da arte literária em objeto de 

conhecimento filosófico, perpetrou, ainda que sub-repticiamente, a sobreposição do pensar filosófico 

sobre o pensar literário ou poético, porquanto elevou o primeiro à condição de instância intelectual 

apta a elucidar a natureza e os mistérios do segundo: “Uma tal démarche assemelha-se muito a uma 

tentativa de recuperação ou de anexação, fazendo a literatura entrar no campo da reflexão filosófica 

para aí absorvê-la e, no limite desse processo de inclusão, para suprimir o literário como tal, 

redefinido-o completamente nos termos de um pensamento que lhe seria exterior, ou que o 

desvalorizaria por um juízo proferido a respeito dele e que o ultrapassa.” (Macherey apud Nunes; 

1999:16) A prevalência desse rumo na relação entre filosofia e literatura, que afinal é histórica, teria 

não apenas delimitado a esfera pertinente a cada uma delas, mas, inclusive, logrado o domínio  dessa 

perspectiva em detrimento de uma reflexão mais contundente e substancial acerca do que estamos a 

denominar região nebulosa na qual o amálgama é incontestável. É importante ressalvar, contudo,  

                                                 
191 Alain Badiou, ao discutir a expulsão dos poetas da cidade platônica, a qual presentifica  a humanidade 
em estado de concentração, sustenta que a interpretação comum dessa passagem da República permanece 
aquém da violência do texto do filósofo. Assim, o caráter deletério da arte não estaria na eterna mímeses, 
na imitação que oblitera o acesso coletivo à verdade. Muito mais   poderosa,  a discordância entre a   
poesia  e a filosofia, cuja antigüidade o próprio Platão aponta em seu texto, concerne à própria 
identificação do pensamento. Em outros termos, a poesia se opõe ao pensamento. Isto não quer dizer que 
ela antagoniza com a intuição das idéias ou com a dialética como método supremos.  Nas palavras do 
autor: “Platão é muito claro nesse ponto: o que a poesia desorienta é o pensamento discursivo, a dianoia. O 
poema, diz Platão, é a ‘ruína da discursividade dos que o escutam.” A dianoia  é o pensamento que 
atravessa, o pensamento que encadeia e que deduz. Já o poema é afirmação e deleite, não atravessa, 
mantém-se no limiar. O poema não é transposição organizada, mas oferenda, proposição sem lei.”(Badiou; 
2002:31)  Sob esse prisma, a proposta de Platão para o antídoto contra o poema será  a medida, o número, 
o peso, obras da dimensão antipoética da alma em seu labor: o lógos calculador, o qual encontra na 
matemática seu paradigma.  Por conseguinte, a filosofia só poderá cumprir seu ideal político desviando-se 
daquilo que corrompe o pensamento discursivo. Por isso é que Platão opõe a autoridade do poema - 
coadunado à lógica da imagem -, à do matema - cujo pressuposto é a idéia pura e que só crê na dedução: “ 
De modo que o poema mantém com a experiência sensível um laço impuro, que expõe a língua aos limites 
da sensação. Desse ponto de vista, é sempre duvidoso que haja realmente um pensamento do poema ou 
que o poema pense. Mas o que é para Platão um pensamento duvidoso, um pensamento indiscernível do 
não pensamento? É uma sofística. O poema poderia ser, na realidade, o principal cúmplice  da sofística.” 
(Badiou; 2002:31) 

 429



que a delimitação e a concomitante separação dessas esferas operada pela filosofia clássica será 

subvertida pelo idealismo alemão e pela filosofia romântica. Pulverizando essa pretensão hierárquica 

que a filosofia desenvolvera em relação à literatura, os românticos se propuseram a fundir filosofia e 

poesia engendrando uma forma de expressão verbal que se peculiarizava por sua natureza 

simultaneamente filosófica e poética. Privilegiou-se, assim, a fusão entre a intuição intelectual e a 

imaginação. Finalmente, o nexo dialogal será mais plenamente retomado com a fenomenologia, 

movimento filosófico que, aliás,  tem sua origem nas mesmas questões que nortearão a obra 

bergsoniana.192  

3 – A literatura como o obscuro desejo da filosofia em Bergson 

 Certamente, não encontraremos em Bergson alardes quaisquer em prol de uma 

filosofia que assuma conotações poéticas ou literárias. 193 Vimos que a reflexão bergsoniana sobre a 

                                                 
192 Escreve Benedito Nunes: “É impressionante a correspondência, nesse momento, do idealismo com o 
romantismo (...). Schlegel e Novalis direcionam a poesia filosoficamente; Schelling, no Sistema do 
Idealismo Transcendental, direciona a filosofia poética ou artisticamente. Veja-se a sua Filosofia da Arte, 
tão significativa sob esse aspecto. O confronto, ou a confrontação, (...) deriva para uma dupla conversão 
simétrica - da filosofia em arte e da arte em filosofia. Daí a ousadia, e também o embaraço do poeta 
romântico, em seu hibridismo, e especialmente do poeta romântico alemão. (...) No poeta desponta o 
filósofo e no filósofo remanesce o poeta. (...). (Nunes; 1999:18) Em sua análise, Benedito Nunes observa 
que em nossa época o movimento da poesia à filosofia e vice-versa se incrementa a partir da crise da 
Metafísica que já se anunciara em Kant e no veio reflexivo da poesia que traz à baila a linguagem da lírica 
moderna na qual elementos de religiosidade, misticismo e especulação filosófica se mesclam. Finalmente, 
com a fenomenologia e a descoberta da dimensão pré-teórica da experiência humana, o tráfego entre 
filosofia e poesia intensificar-se-á: “Enquanto se efetuava, pois a transação, a que nos referimos, a poesia 
com a filosofia no século XIX, no terreno filosófico, desde a lebensphilosophie (filosofia da vida), a 
descoberta do elemento pré-teórico da experiência humana. Culminando no pensamento existencial de 
Jaspers que remonta a Schelling e a Kierkegaard, e na ontologia de Heidegger, uma das fonte do 
existencialismo sartriano e da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, que ligou a vertente 
hermenêutica da Lebensphilosophie à fenomenologia husserliana, essa descoberta favoreceria a transação 
da filosofia com a poesia.” (1999:18) O autor não deixa de considerar, contudo, que o intercurso dialogal 
entre filosofia e poesia só será plenamente assumido por Heidegger. Ver Hermenêutica e Poesia de 
Benedito Nunes. Referências na bibliografia final. 
193 - Gouhier é categórico em refutar a possibilidade do cruzamento entre esses territórios na filosofia de 
Bergson, conquanto admita o ineditismo de uma filosofia que toma a literatura com referência: “(...) Isto 
não significa que a filosofia seja uma estética generalizada nem que a função do filósofo se confunda com 
a operação do artista. A filosofia é ciência, com todo o rigor que um Descartes pode exigir no método e na 
conduta do espírito; mas as matemáticas não são mais o único modelo de ciência, como eram no século 
XVII; no fim do século XIX, a biologia oferece um tipo de saber positivo com uma evidência experimental 
que não é aquela das figuras geométricas nem a dos números; ora, quando a filosofia toma por modelo as 
ciências da vida, um novo problema se coloca: sobre qual modelo pensar a vida? É então que a arte entra 
na metafísica para lhe fornecer a imagem crescente do ato criador.” (Gouhier; 1959:XXIX) A questão que 
acrescentaríamos às palavras do comentador concerne às implicações dessa alternativa. Ou seja, até que 
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natureza da obra artística em seu fazer-se, o qual coincide com a natureza do ser, bem como a 

referência aos virtuais mobilizados pela obra, nos forneceram subsídios para afirmar que é na arte 

que a filosofia poderia vislumbrar um horizonte seja para a coincidência com o ser, para o 

reencontro da subjetividade temporal, seja para a expressão da realidade apreendida intuitivamente. 

Em suas referências à postura do artista e à consecução da obra, Bergson sustenta que a 

espontaneidade com que o artista se distancia dos imperativos pragmáticos e alarga sua percepção, 

mobilizando a imaginação, deve tornar-se método para a filosofia. Instalando-se na dimensão 

imaginante da subjetividade, o artista se inserta no movimento interior do real. A arte, mais 

particularmente a literatura, sustenta Bergson, nos insere muito mais radicalmente na duração pura 

do que a filosofia orientada pelas categorias do intelecto. A filosofia deve adquirir o teor literário 

sem que se pulverize sua dimensão metódica, a qual, em última instância, cauciona os limites e 

afasta os perigos de fusão.  

Daí provém que encontremos nos textos de Bergson, ainda que de modo disperso e raro, 

o propósito de fixar os parâmetros entre a filosofia e a literatura. Uma delimitação entre os dois 

registros se configura justamente quando o autor alude ao processo pelo qual o pensar filosófico 

deve ser conduzido à invenção de uma linguagem imagética, recurso primordialmente literário que 

permite expressar o intuído em imagens que não logram a sua tradução, mas que nos remetem a ele. 

O objeto da filosofia, a realidade do ser que é psicológica e transcende a subjetividade ao mesmo 

tempo  que a constitui, não se deixa expressar nos moldes da linguagem instrumental com que a 

exterioridade objetiva das coisas é expressa. Conseqüentemente, a realidade objetiva de seu objeto 

só pode ser comunicada a partir da subjetividade afetiva, que, afinal, prepondera na literatura, a qual 

alcança de forma mais direta e contundente o cerne da realidade. Ao fazer da metáfora e das imagens 

a sua linguagem privilegiada, a filosofia adquire uma tônica literária e instaura uma proximidade 

muito mais inquietante e profunda com a literatura do que com aqueles saberes para os quais o 

conceito consiste no instrumento privilegiado, como é o caso do conhecimento científico.  

Comunhão que não obscurece  a diferença que se desenha entre ambas. Na construção literária o 

vislumbre da interioridade que se esvai nas abordagens objetivantes é recapturado e a consecução 

dos personagens se efetiva como estudo veemente e efetivo da alma humana. É, pois, na vertente do 

individual e do concreto, não no âmbito do geral e do abstrato que o romancista atua. Eis aí uma 

                                                                                                                                                     
ponto a arte pode constituir o modelo da filosofia sem que se opere uma visceral transmudação na natureza 
do filosofar?  
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referência modelar para a filosofia. Não obstante, escreve o autor em O Pensamento e o Movente: “O 

romancista e o moralista não tinham avançado, nessa direção, mais longe que o filósofo? Talvez; 

mas apenas parcialmente, sob a pressão da necessidade, é que haviam transposto o obstáculo; 

nenhum deles tinha proposto  ir metodicamente ‘em busca do tempo perdido.’ ” (Bergson; 1969:111) 

Será o imperativo metódico que prescreverá os limites, livrando a filosofia de uma eventual fusão 

com a literatura e da inexorável perda de sua identidade. Essa referência ao método ressalta, 

indubitavelmente, uma importante singularidade do filosofar.  

Ao referir-se à elaboração do discurso poético ou literário, Bergson assinala que, 

conquanto ele nos conduza ao universal, não reside aí o seu objetivo primordial. Na literatura, trata-

se de expressar afetivamente um certo objeto, cuja natureza é emotiva e particular, por meio de sua 

apropriação estritamente subjetiva, o que não impede que o resultado desse processo  adquira 

conotações universais. Objeto e expressão são aí coincidentes: “O objeto tem, pois, algo de comum 

com o meio de expressão e com o universo que o situa.” (Leopoldo e Silva;  1994:187) O alcance da 

totalidade e do absoluto configura-se, pois, como um corolário ou um desdobramento da obra, o qual 

não fora, entretanto, metodicamente almejado pelo artista.  Indubitavelmente, a atividade e a 

expressão artística originam-se no plano emotivo e a ele se circunscrevem. A origem da obra emana 

dos subterrâneos da interioridade e, nesse sentido, advém à revelia do intelecto. Sua relação com o 

núcleo criador da realidade é direta e a partir dele são criadas as imagens que expressam o real. 

Entendemos, assim, que o artista se instala de imediato na virtualidade e a partir dela cria a obra. Sua 

inserção na interioridade negligencia e sacrifica a objetividade intrínseca à relação que a consciência 

estabelece com a exterioridade. A literatura nos dá a ver o absoluto a partir da intuição que suscitou 

a criação, sem que nos enclausure numa leitura relativa do real. Por essa razão, insiste Bergson, cabe 

a ela perscrutar a alma humana em sua concretude a partir de exemplos singulares e individuais. 

Apreendendo diretamente a interioridade do real, o artista não se atém a estabelecer os princípios 

metódicos de sua atividade, simplesmente a faz. Assim, o literato insere-se no movimento temporal a 

partir da singularidade de sua percepção e de sua imaginação. Não há aí a prescrição de um método. 

O artista orienta sua criação a partir de sua emotividade, a qual coincide com a dimensão criadora do 

real. Uma consonância assim se instaura, viabilizando a expressão do universal no particular. Mais 

explicitamente, a consecução da obra, o fazer-se da arte em sua substancialidade, comunica-se 

diretamente com o fazer-se perpétuo do núcleo temporal e criador da realidade. Os mundos criados 

pelo artista procedem de sua própria interioridade, das regiões subterrâneas que habitam o seu Eu 
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mais profundo. Deles dimanam virtualidades inexauríveis e emancipadas de qualquer determinação, 

as quais comungam a essência do real e assim espelham o absoluto. O reflexo do ser e da 

interioridade do eu não estão nas imagens em si, mas no processo criador que as engendra e para o 

qual elas nos impulsionam.  

Estabelece-se, destarte, o nexo entre o processo criador de novidades na obra e no tempo, 

de modo que o originalidade do mundo erigido pela obra confunde-se com aquela pertinente ao real. 

Em ambos prevalece a liberdade criadora: “Assim a originalidade de um mundo reflete a 

originariedade do mundo: a liberdade da imaginação encontra a liberdade criadora.” (Leopoldo e 

Silva; 1994:325) Com a apreensão direta e sensível do singular, a arte em geral e a literatura em 

particular, apreende o real em sua dimensão intrínseca, ou seja, no puro movimento. Como observa 

Ruskin, uma vibração conjunta com as nuances do real peculiariza a criação artística, de modo que 

nela se encontrem a interioridade da consciência e a interioridade do real, uma espécie de fusão entre 

o subjetivo e o universal: “A função do artista nesse mundo é ser uma criatura que voa e que vibra, 

um instrumento tão terno e tão sensível que nenhuma sombra, nenhuma cor, nenhuma expressão 

evanescente e fugidia dos objetos visíveis, nenhuma emoção que estes objetos possam comunicar ao 

espírito, possa empalidecer no livro de sua memória.” (Ruskin apud Brincourt; 1955:42) Apreender 

as nuances imperceptíveis do real implica alargar a percepção por um esforço imaginante que nos 

desvela a sua interioridade. O teor imanente ao devir se revela na medida em que o ritmo interno da 

subjetividade criadora do artista  - ou do literato - se comunica e se funde com o ritmo criador do 

real.   

Se a intuição consiste no contato com o movimento, é ela que rege e esforço imaginante e 

criador do literato,  o qual dá forma às dimensões do real e, capturando o fugidio, nos revela a 

duração. Por sua vez, o objeto filosófico reside na interioridade e só pode ser expresso na contramão 

da lógica objetivista imanente aos procedimentos intelectuais. Daí advém a alternativa da elaboração 

literária da linguagem. Constatação que não nos autoriza, contudo, a inferir que o intento último do 

pensar filosófico se circunscreve ao particular. Seu propósito está em alcançar metodicamente a 

dimensão objetiva do real, sua empiricidade mais concreta, ainda que esse empreendimento só se 

realize por vias não objetivas. Presumimos, então,  que a filosofia, no registro bergsoniano, deve, 

assim como a literatura, criar imagens das quais transbordam os sentidos virtuais por meio dos quais 

se alarga nossa visão do mundo. Em ambas a intuição se faz presente captando a duração, o 

movimento criador e criando significações. Entretanto, a filosofia não se insere diretamente na 
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intuição, busca fundamentá-la e estabelecer seu caráter metódico. Em outros termos, ao pensamento 

filosófico não é lícito o desvio inicial da inteligência. Antes de inserir-se na pura virtualidade, deve 

equacionar os procedimentos intelectuais, explicitar e tematizar suas ilusões, de modo a superar a 

obsessão da inteligência pela imobilidade. O conhecimento e a crítica dos procedimentos objetivos 

da inteligência, que a filosofia em sua história nunca enfrentou de modo vertical, como assinala 

Bergson, constituem a condição sine qua non para que a intuição seja perspectivada como o 

procedimento cognitivo privilegiado: “Por isso a filosofia apela para inteligência: porque o 

conhecimento filosófico necessita familiarizar-se com as manifestações superficiais da realidade, 

aquelas mesmas que são acessíveis à inteligência, para ultrapassar criticamente, através dos fatos, a 

visão intelectual da realidade e predispor-se assim para a relação cognitiva através da intuição.” 

(Leopoldo e Silva; 1994:324)  Na filosofia, o retorno à interioridade genuína do eu não se efetiva 

sem que antes a perplexidade e o equacionamento do eu superficial e da racionalidade sejam 

enfrentados. O ponto de partida é a inspeção da subjetividade simbólica, cujo conhecimento desvela 

sua natureza espectral e nos conduz para a interioridade mais profunda e genuína, a partir da qual 

nos aproximamos também da interioridade do objeto filosófico. Em suma, há uma inquietação 

primordial e constitutiva da filosofia em relação à qual a arte literária , assim como toda a arte, é 

alheia, qual seja, a interrogação acerca do sentindo e do porquê da intuição. A criação literária passa 

ao largo dessa reflexão e instaura-se diretamente no movimento criador, conectando o subterrâneo 

do eu com a interioridade do ser, com a duração em seu sentido mais universal. Inequivocamente, é 

também intuito da filosofia instalar-se no movimento criador, coincidir com a interioridade, mas o 

pensar filosófico não o fará instantaneamente como o artista. A inserção filosófica no imediato 

operar-se-à por vias mediatas. Assim, para o pensamento filosófico, impõe-se uma digressão. Antes 

de vislumbrar a interioridade criadora do real, antes de mergulhar no tempo e com ele coincidir 

intuitivamente e emocionalmente, é imprescindível não apenas refutar, mas fundamentar o porquê da 

recusa do percursos habituais do pensar. Fundamentação que se impõe enquanto exigência metódica. 

Aliás, não foi outro o percurso realizado pela filosofia bergsoniana. 

Indubitavelmente, essa argumentação nos elucida acerca das diferenças entre os dois 

registros. Concomitantemente, porém, nos dá a ver que é justamente a diferença entre a atividade 

literária e a filosófica que solicita a proximidade, o interesse recíproco. Se o método delimita os 

territórios, é também a exigência metódica de expressar um objeto que não pode ser traduzido por 

categorias conceituas e objetivantes que propicia o direcionamento do olhar filosófico para a 
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literatura. Na medida em que o fazer-se da obra, bem como o alargamento da percepção pela 

imaginação, são imanentes à criação literária, ao tomá-la como referência, o pensamento filosófico  

deve viabilizar que a  construção da linguagem na qual ele se expressa seja impregnada por esses 

elementos. Destarte, malgrado as diferenciações, vimos que, para Bergson, é a literatura, na medida 

em que nela a expressão da vida interior se efetiva, que vai se delinear como instância paradigmática 

para a filosofia. O literato, singularizado por uma conduta desinteressada e espontânea cria imagens 

e representações não conceituais por meio das quais a dimensão ontológica de nossa interioridade se 

nos desvela. Não há dúvida de que a interioridade expressa nas palavras do romancista, que pretende 

descrever o fluxo das emoções e dos afetos, não é em si mesma coincidência plena com a 

subjetividade profunda do eu. Não obstante, esquivando-se dos significados cristalizados, do pensar 

conectado à ação, essa descrição insinua o extraordinário e a mobilidade criadora daquilo que a 

princípio é indizível e inexprimível. A linguagem literária, que se evade da lógica cristalizadora e da 

fixidez dos conceitos, elabora ainda um discurso descontínuo, constituído pela articulação formal das 

palavras, e, enquanto tal, permanece aquém do real. Tradução ainda infiel do objeto, mas que logra 

adulterá-lo de modo menos contundente do que o discurso conceitual e, conquanto não traduza 

literalmente o real, logra sugeri-lo por intermédio das palavras sublevadas e pelo advento das 

imagens criadoras na obra e na imaginação do intérprete. Insinua-se, assim, o inefável e nos conecta 

de modo menos longínquo ao tempo e ao movimento.  

Essa discussão suscita  uma interrogação: qual é afinal a literatura à qual Bergson se 

refere? Não há como ignorar o diálogo que  a sua filosofia estabelece com o  romance proustiano - 

de caráter essencialmente impressionista - e com o movimento simbolista. Supomos, entretanto, que 

a  referência bergsoniana à literatura e à arte de modo geral  - que se apresenta em seu texto diluída, 

sem uma sistematização precisa -  ultrapassa essa manifestação histórica, na qual a literatura se 

propõe exclusivamente como expressão da  interioridade, no sentido mais amplo que este termo 

possa alcançar. Destarte,  quando o autor sustenta que a grande obra é aquela que mobiliza dentro de 

nós os virtuais, permitindo-nos a descoberta de mundos que jamais imaginaríamos sem o contato 

com a obra, conquanto eles já se encontrassem insertos em  nós,  vislumbramos uma chave para esta 

interrogação. Ou seja,  não apenas a literatura impressionista, não apenas  a poesia  que tem como 

mote explícito a produção de  metáforas e de imagens produzidas pela mobilidade rítmica das 

palavras, mas o ato produtor da literatura em sua dimensão mais ampla  é já manifestação desta 

criação que poderia sugerir à filosofia o seu caminho para a expressão.  A ficção literária descreve a 
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multiplicidade interna de personagens viventes e narra uma história,   seja ela intimista ou não; ao 

fazê-lo, instala-se na duração mobilizando a imaginação criadora, esquivando-se de um presente 

perpetuado  e imediato que a inteligência parece priorizar de modo obstinado, e cuja conseqüência é 

a automatização e a brutalização do humano. O esforço criador na literatura opera, pois, a 

experiência do estranhamento, seu empenho é o de atualizar o indizível.194 Em que pese essas 

asserções não possam e não pretendam em absoluto explicar ou exaurir os sentidos possíveis da 

literatura,195 poderíamos conjeturar, a partir das esparsas considerações bergsonianas acerca dessa 

                                                 
194 Salvo é claro, a literatura de consumo, produzida pela indústria cultural,  cuja intuito nada tem a ver 
com o distanciamento do existente, mas justamente com o ajustamento, com o puro entretenimento. No 
dizer de Adorno: “Aquilo que em geral e sem mais se poderia chamar cultura, queria, enquanto expressão 
do sofrimento e da contradição, fixar a idéia de uma vida verdadeira, mas não queria representar como 
sendo vida verdadeira a simples existência e as categorias convencionais e superadas da ordem, com a as 
quais a indústria cultural a veste (...). Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a 
consciência; jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais 
interesses dos homens.” (1986: 98)   
195 Dois contrapontos significativos à visão bergsoniana acerca da literatura são aqueles  encontrados  nos 
textos de Georges Bataille e de Maurice Blanchot. Em Bataille, a condição humana é portadora do  
sombrio, do mal propriamente dito. Essa obscuridade constitui   a esfera do excesso,  do puro desperdício, 
da violência e dela provêm as atividades humanas soberanas, inconciliáveis com a lógica dos resultados, 
dos objetivos. Dessa desmesura constitutiva do humano aflora  a criação literária. Embora  a linguagem 
seja a obra precípua da civilização e vise a silenciar esta violência, moralizando-a, na literatura, que 
também é linguagem, a parte maldita se manifesta. Expressão culminante das paixões e das maldições 
humanas,  a linguagem literária se dá como sacrifício, com a perversão dos sentidos canonizados: “Uma 
ação criminal ‘crapulosa’ se opõe à passional. A lei remete uma à outra, mas a literatura, ainda que a mais 
humana, situa-se no mais alto lugar da paixão.  Portanto, a paixão não escapa à maldição: apenas uma 
‘parte maldita’ é reservada  a isto que, numa vida humana, alcança o sentido mais pleno. A maldição é o 
caminho da benção menos ilusória.” (Bataille; 1957:32) Blanchot, por seu turno, vai recusar 
categoricamente  a idéia da literatura como expressão da interioridade e da subjetividade.  Sustenta o autor 
que com a obra literária se diz o incompreensível, o qual não se circunscreve à expressão subjetiva do 
literato. Sua reflexão alude também à força da palavra literária quando ela é  arrancada das convenções, 
mas sua ênfase reside na idéia de que ela expressa o que não pode ser dito, o vazio da linguagem e a morte. 
A explosão da linguagem  constitui o ponto nevrálgico da literatura. Nela a palavra evade-se da sua relação 
com as coisas e “ escrever equivale a despojar o mundo daquilo que faz dele um poder pelo qual se fala 
(...).” (Blanchot; 1969:20) Nesse caso, a literatura não desvela virtuais e tampouco nos evade na esfera das 
necessidades, como sugerido por Bergson. Ela professa uma linguagem que nada diz, que  nada revela. Por 
essa razão, fazendo-se imagem, a linguagem literária instaura a plenitude de um mundo que não exige a 
interação com outros homens. Ao escritor impõe-se a renúncia, não apenas aos outros, mas em relação ao 
seu próprio eu. A literatura condena o escritor ao silêncio. Logo, nesse processo criador não há a 
emergência de um outro eu,  profundo e esquecido, mas a anulação ou a suspensão mesma da 
subjetividade, a qual permanece contudo como uma autoridade que  silenciosamente perpetua os cortes e a 
rapidez do tempo ativo.  O ato literário não nos insere na temporalidade. Inversamente, presentifica “o 
reino fascinante da ausência de tempo”. É no tempo do desamparo, da ausência de Deuses que o escritor se 
insere: “Quem aprofunda o verso deve renunciar a todo ídolo, deve romper com tudo, não ter a verdade 
por horizonte nem o futuro por morada, porque de nenhum modo tem direito à esperança: ao contrário, 
deve desesperar. Quem aprofunda o verso, morre, encontra sua morte como abismo. (...) Na palavra 
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problemática, que seria imanente à natureza da criação literária arrancar-nos da facticidade do 

existente, inserindo-nos na temporalidade em que passado e presente se fundem e geram um futuro 

pleno de novidades e imprevisibilidades.  Sob esse prisma, a literatura, que sempre se produz no 

registro do desperdício  e da inutilidade,  nos esquivaria de uma existência simbolicamente  estreita, 

na qual vivenciamos as conseqüências do processo temporal, mas permanecemos ineptos para 

vislumbrar-lhes os significados. Certamente, este aspecto da literatura - que não é o único insistimos 

- deriva sobretudo do uso que ela faz da linguagem, que nela se presentifica como forma de 

simbolizar o real destacada da economia convencional, explodindo o transmudando os significados 

das palavras, inscrevendo ambigüidades e múltiplos sentidos em símbolos ou moedas  que há muito 

perderam sua efígie, como o diria Nietzsche.  Nessa mutação da linguagem  que a emancipa  da 

finalidade prática e comunicativa, e da qual derivam a produção de imagens-movimento e a 

dinamicidade da imaginação,  revela-se o poder desvelador da arte literária que não se atém à 

literatura simbolista, mas, ao contrário, é pertinente a toda a literatura. Escreve B. Sarlo: “(...) a 

ambigüidade radical da literatura se manifesta escondendo e mostrando palavras, sentidos, objetos: 

ela os nomeia e, ao mesmo tempo, os desfigura até torná-los duvidosos, elusivos, duplos. A literatura 

impõe obstáculos, é difícil, exige trabalho. Mas sua própria dificuldade garante a permanência 

daquilo que diz. Ninguém que tenha  lido poderá apagar por completo o resíduo de uma leitura: 

perdem-se os detalhes ou o traçado geral, a ordem dos acontecimentos ou das imagens, mas algo 

permanece desafiando o tempo e o esquecimento (...) Com estes restos, nós, leitores, reconstruímos 

experiências de leitura, nas quais se misturam o prazer, o reconhecimento, a estranheza, a felicidade, 

a melancolia e o horror.”(Sarlo apud Cardoso, 2001:251) Enfim,  é  o ato criador no qual a literatura 

advém - escandaloso por sua natureza mesma - que não apenas reconfigura o mundo desvelando-nos 

horizontes para além da autoconservação, das estratégias de  sobrevivência e dos limites factuais da 

existência  - da miséria simbólica, enfim -,  mas traz em si o potencial de dissidência  procurado pela 

filosofia desde os seus primórdios. 

A necessidade de reinventar sua linguagem para que se viabilize o contato direto da 

interioridade faz da filosofia um pensamento dissidente em relação aos percursos habituais da 

inteligência. Ora, a recriação dos modos de expressão filosófica se consumará justamente pela 

                                                                                                                                                     
poética se expressa que os seres se calam. Essa a condição para que a verdadeira significação da palavra 
possa emergir. Elas já não designam, não expressam nada: têm seu fim em si mesmas: a linguagem como 
obra e como obra de linguagem.” (Blanchot; 1969:35) 
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proximidade com a literatura, na medida em que é a linguagem imagética do literato que logra o 

alargamento de nossa imaginação e não a linguagem conceitual. A expressão literária alimenta-se da 

energia criadora e graças a ela produz imagens confluentes para virtualidades inexauríveis. Nessa 

perspectiva, a expressão filosófica só alcança a tradução, ainda assim mediata da intuição, ao 

inebriar-se na mesma fonte que nutre a criação literária. Afirmamos anteriormente que a literatura, 

como toda arte, mimetiza o movimento criador com seu próprio movimento criador. Os atos 

criadores que instauram a obra engendram formas inauditas, às quais subjazem virtualidades 

inesgotáveis. À semelhança da literatura, a filosofia só pode expressar a mobilidade criadora do eu 

profundo e do ser em geral expressando-se pelo esforço criador, o mesmo que prevalece no trabalho 

do literato. Através do esforço imaginante advêm as imagens em movimento cuja confluência nos 

brinda com a compreensão daquilo que, fora da dança imagética, estaria condenado ao degredo do 

absolutamente indizível e do inexprimível. Uma filosofia adepta dos conceitos imagéticos demanda , 

enfim, a assunção de um veio literário, de modo que logre refletir em seu modo de expressão a 

mobilidade criadora de seu objeto. A natureza criadora do objeto filosófico impõe a correlação entre 

o modo de expressão e sua natureza. Numa palavra, a expressão, assim como o objeto, deve ser 

móvel,  antagonizando com a fixidez. Inferimos dessas considerações que, se a filosofia não se 

confunde com a literatura, se não se torna puro exercício estético, não pode desvencilhar-se dos elos 

e dos paralelos irrefutáveis que estabelece com a criação literária. 

Essa ambivalência em que a filosofia se distingue da literatura e, simultaneamente, 

adquire um profundo teor literário, enseja uma interrogação: até que ponto a filosofia pode 

efetivamente contagiar-se com o esforço criador que peculiariza a literatura, resultando numa 

linguagem que se desconcerta a si mesma, mobilizando a imaginação e a profusão das imagens, sem 

que essa distância não seja obnubilada? Cumpre frisar que, no registro bergsoniano, o encontro entre 

filosofia e literatura não é apenas explicitamente assumido, mas a arte literária parece tornar-se, 

como por vezes vislumbramos nas entrelinhas de seus textos, o ideal a ser almejado pela filosofia. 

Atentemos para estas afirmações tecidas no Ensaio: “No entanto, se algum ousado romancista, 

rasgando a cortina habitualmente tecida de nosso eu convencional, nos mostra sob esta lógica 

aparente dum absurdo fundamental, sob esta justaposição de estados simples uma penetração infinita 

de mil impressões diversas que já deixaram de ser no momento em que as nomeamos, nós o 

felicitamos por nos ter conhecido melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos.” (Bergson; 

1988:93) Essas palavras de Bergson explicitam que o escritor nos encoraja a afastar o véu entre 
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nossa consciência e nosso eu genuíno, propiciando que nos defrontemos conosco mesmos. Revelam, 

outrossim, quanto o romancista supera o filósofo, ao mesmo tempo  que nos induzem a indagar se 

uma filosofia que lança esse olhar para o trabalho do romancista e assume o universo literário como 

referência modelar não finda por esboroar os limites que a tradição se esmerou em delinear, 

adquirindo uma conotação que a aproxima perigosamente da poesia e da literatura. Ora, se 

entrevemos nos textos de Bergson uma defesa da superioridade da arte em relação à filosofia, não 

haveria aí a idéia de que a filosofia só realizaria seu projeto de conhecer e expressar o ser tornando-

se, na contramão do empenho de diferenciação e superioridade que marca a história desse 

pensamento, uma filosofia assumidamente poética e literária? Seria pertinente vislumbrar na 

filosofia de Bergson a subversão da hierarquia que historicamente se estabelecera relegando a arte à 

condição da subsidiária da filosofia? 

Inequivocamente, Bergson jamais asseverou claramente a superioridade da arte em 

relação à filosofia. Não posicionou-se em prol de uma filosofia que em última instância se 

amalgamasse com a poética ou com a literatura. Entretanto, é sintomática a similaridade entre seus 

textos e os textos literários. Quando se alude à  sua filosofia, é comum a referência à beleza de sua 

escrita, à novidade e à singularidade do estilo. A incursão pelos seus textos deu-nos ciência de que as 

referências à natureza da arte proliferam desde as primeiras páginas do Ensaio, desdobrando-se pelo 

transcorrer de sua obra. Ao lado desses comentários, seus textos são permeados por imagens 

surpreendentes, que dão a eles um lugar absolutamente original na história da filosofia: “Em virtude 

de sua escrita, Bergson parecia ser (...) antes um artista do que um filósofo.” (A. e J. Brincourt; 

1955:39) Efetivamente,  Bergson transita entre o universo literário e o filosófico, uma vez, que para 

ele, como assinala S. Dresden, a separação entre a arte e a filosofia não é nem radical, nem 

definitiva. Ele, decididamente, situa-se entre aqueles filósofos cujo veio poético inebria e não se 

dissocia da construção do seu pensar:196 “(...) ele pertence (à categoria de) filósofos que se 

                                                 
196 Muito já se comentou sobre o caráter literário da filosofia bergsoniana. Jean Duvignaud, no prefácio ao  
livro A Memória Coletiva, de Maurice Halbwachs, considera que Bergson se inclui entre aqueles 
pensadores e literatos (Proust, Henry James, Conrad, Joyce, Italo Svévo) que no decorrer do século XX 
elegeram como tema a rememoração e a análise das formas não reflexivas do espírito, - evidenciando a 
coincidência entre a ciência e a criação literária no que tange ao interesse pela realidade existencial 
coletiva e individual. Ao privilegiar tais temas, esses autores passam a vivenciar um desacordo entre o 
objeto de estudo e os conceitos vigentes para traduzir a realidade que os intriga e mobiliza o pensamento. 
Evidencia-se assim que os problemas, ao serem configurados, não têm à sua espera um sistema de 
linguagem já constituído e adequado, particularmente quando se trata do conhecimento do homem, onde, 
escreve o autor, “a conceptualização não recobre senão em parte e sempre aproximativamente, a riqueza 
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aproximam da arte, que encontram nela um certo apoio e cuja inspiração é manifestamente artística” 

(Dresden; 1956:56) Ademais, posto que o seu desejo é construir uma filosofia que exprima o que a 

tradição sacrificou, torna-se imprescindível uma forma outra de expressão que não aquela que 

sacrifica o que se deveria expressar. Destarte, as imagens nessa filosofia representam a forma inédita 

pela qual se expressa um objeto também inédito, qual seja, a duração, a mobilidade fundamentante 

da vida. As imagens bergsonianas logram nos remeter ao ser em seu aspecto dinâmico, e, com seu 

estilo literário, Bergson traduz a necessidade de produzir um pensamento criador e vital, que visa se 

assemelhar àquilo que pretende investigar, ou seja, a vida em si mesma. Uma filosofia que trata do 

ser enquanto produção de inauditas novidades não pode sacrificar seu caráter criador ao expressá-lo 

de forma asfixiante. Eis aí a imperiosidade de inventar uma forma outra de expressar o indizível, de 

modo a traduzir o que há nele de verdadeiramente inaudito. Nesse sentido, a linguagem poética do 

filósofo é permeada não apenas pelo esforço de destoar a linguagem de sua tendência a aprisionar a 

vida, mas, também, explicita a busca do rigor. Nessa perspectiva, seus textos primam tanto pela 

clareza quanto pelas imagens, que poderíamos designar literárias, convidando a imaginação do leitor 

a participar ativa e criativamente de sua reflexão filosófica. Exigência ante a qual Bergson não 

declina: “Um pensamento novo e original não se compadece de fórmulas antigas. Este constitui um 

novo aspecto, tão determinante quanto os anteriores, justificador do freqüente recurso de Bergson a 

metáforas, através das quais ele procura escapar a um vocabulário cujo sentido foi marcado pelo uso, 

arrastando conotações diversas ou, simplesmente fixo conceptualmente. O novo, que é originalmente 

o inexprimível, deverá ser capaz de conservar seu ineditismo na forma de expressão que emprega, 

apenas assim se tornando suscetível de comunicar a sua originalidade.” (Neves; 1994:26) 

Definitivamente,  este propósito impregna a filosofia de Bergson em sua totalidade. 

Ora, parafraseando o autor, a grande obra de arte é aquela que nos remete ao que ela não 

é, aquela à qual subjaz uma indefinitude de virtuais e de novas significações que ultrapassam aquelas 

propostas pelo autor. Por que não poderíamos olhar sob esse prisma a sua própria obra? Assim, entre 

                                                                                                                                                     
infinita de uma experiência nunca dominada completamente.” (Duvignaud; 1990:11) Particularmente na 
filosofia bergsoniana, este interesse destoante converge para a duração e a memória. Nesse sentido, a 
adesão à linguagem literária não se justificava apenas por uma desconfiança das idéias - acusação 
comumente dirigida a Bergson - consistia antes num elogio ao exercício de criação artística que 
prenunciou e se adiantou à exploração de instâncias inauditas da experiência. Refletia, também,  o 
empenho na busca de um novo vocabulário, uma reordenação dos instrumentos lingüísticos que 
emancipasse a reflexão de categorias mentais e filosóficas que se anacronizavam perante as novas 
inquietações do pensamento reflexivo. 
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as virtualidades imanentes aos seus textos, estaria a proposta de uma filosofia que, para completar 

seu percurso simbólico, não apenas se aproxima da literatura e da poética, servindo-se de seus 

recursos, mas que efetivamente se confunde com ela. Certamente não devemos permanecer 

indiferentes à preocupação constantemente sublinhada por Bergson em relação ao aspecto metódico 

do pensar filosófico. Não estamos a olvidar aqui sua sugestão para que a filosofia tornasse 

sistemática a espontaneidade e o desinteresse do artista, logrando assim a conversão da atenção, 

ainda que seja pertinente interrogar qual a viabilidade desse método, quão plausível seria a sua 

formalização. Como acima assinalado, Bergson não se furta a diferenciar a filosofia da literatura 

quando insiste que o literato se insere diretamente na figuração do movimento, ao passo que ao 

filósofo convém um percurso mais indireto, no qual as imagens figuram como linguagem, mas de 

forma mediata. O pontuar desta diferença, no entanto, mais do que delimitar territórios, insinua a 

filosofia como um conhecimento que permanece aquém da arte literária. Ao acompanhar os 

argumentos tecidos por Bergson, somos persuadidos de que na literatura é plena a apreensão da vida 

interior, a qual nos é sugerida pelos símbolos ainda não consolidados da linguagem e pelas imagens 

que aí afloram: “O escritor deverá portanto criar uma linguagem numa linguagem. Ele tentará 

‘realizar o irrealizável’. (...) Será necessário violentar as palavras, forjar os elementos.” (Brincourt; 

1955:45)  Nesse registro, torna-se mais do que pertinente considerar que o  romancista ultrapassa a 

capacidade visionária do filósofo, porquanto a experiência que o primeiro efetivamente vivencia 

constitui o desejo mais imperioso do segundo. O primeiro tem a experiência direta da intuição e 

logra expressá-la sem que a cesura entre intuição e expressão se faça necessária. Por esse prisma, a 

arte está além da filosofia. Ao aludir à literatura como instância paradigmática para o pensar 

filosófico, Bergson, mesmo que subliminarmente, nas entrelinhas de seus textos, inverte a tradicional 

hierarquia e assevera a superioridade da arte.  

Se insistimos na idéia de que os interstícios dos textos bergsonianos insinuam o que o 

filósofo efetivamente não afirmou – mas o que talvez tenha sonhado197- , é plausível supor que, na 

perspectiva do autor, uma ontologia genuína se esboça preliminarmente na elaboração artística da 

percepção. Em definitivo, a arte constitui o obscuro objeto do desejo filosófico. Ancorados nessa 

possível leitura, seria lícito ainda conjeturar que não foi unicamente o lugar das imagens que 

                                                 
197 Impossível não aludirmos à Cioran -  para quem, aliás, a literatura, o único pensamento que não teme o 
escândalo da vida,  consiste na verdadeira filosofia: “Cada vez mais nos interessamos não pelo que um 
autor disse mas por aquilo que teria querido dizer, não por seus atos mas por seus projetos, menos por sua 
obra real do que por sua obra sonhada.” (Cioran; 2000:51) 
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Bergson sublevou na história da filosofia, mas, outrossim, a relação entre metafísica e arte literária. 

Já não se trata de pensar a filosofia como a instância dotada da lucidez necessária para devassar os 

mistérios da obra, para designar a natureza do fazer-se da poesia e da literatura. Inversamente, trata-

se de professar uma filosofia que prima pela assunção da superioridade entre o dar a ver que a prosa 

a poética efetivamente operam e o dar a ver que a filosofia só pode sugerir significativamente. 

Enfim, como todo grande artista e como todo grande pensador, Bergson superou a si mesmo, 

brindando-nos com uma filosofia que explicita suas preocupações objetivantes, suas necessidades 

metódicas, ao mesmo tempo  que, nos vãos silenciosos que se desenham entre as palavras que 

enuncia, nos interstícios de suas assertivas, sugere uma filosofia que amplia, e, simultaneamente, 

subverte aquilo que propõe.  

Essas considerações nos convidam a sustentar que o pensamento de Bergson aponta 

também para uma nova relação do filósofo com o saber. Ao incursionar pela análise bergsoniana da 

inteligência, tematizamos a obsessão do intelecto com a objetividade, seu empenho em relacionar os 

símbolos e as coisas, seu intento em tudo explicitar, reificar e designar, revelando suas significações 

objetivas. Os valores e os empreendimentos para os quais a inteligência se volta são correlatos desse 

pendor para o objetivismo. As relações humanas que gravitam em torno dos intuitos imanentes ao 

intelecto peculiarizam-se pela harmonia e pela boa convivência. Nessa senda, em Proust e os Signos, 

Deleuze, ancorado nas reflexões tecidas na obra proustiana, observa que a inteligência nos estimula 

para a conversação, para a troca civilizada das idéias e para a sua comunicação. Ora, lembremos que 

etimologicamente a filosofia coaduna-se à amizade. O filósofo é o amigo do saber. Essa correlação 

provém de uma premissa comum: ambas são ensejadas pela inteligência. Escreve o autor: “(...) ela (a 

inteligência) nos incita à amizade, fundada na comunidade de idéias e sentimentos; ela nos confia ao 

trabalho, pelo qual chegaremos a descobrir nossas verdades comunicáveis; à filosofia, isto é, a um 

exercício voluntário e premeditado do pensamento pelo qual chegaremos a determinar a ordem e o 

conteúdo das significações objetivas.” (Deleuze; 1987:30) Os amigos e os filósofos são espíritos que 

se propõem a alcançar a significação consensual das coisas, das palavras, das idéias. Ora, não era 

esse mesmo o propósito último da dialética platônica? Os universais não constituem verdades 

compartilhadas e que nos inserem na dimensão objetiva do pensar? A verdade será assim perscrutada 

no âmbito das idéias, do pensamento racional e dos significados explícitos. No projeto filosófico, 

compete à inteligência nos conduzir ao consenso, ao compartilhar sensato das idéias, distanciando-
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nos da confusão, do erro, da errância dos desvarios e dos devaneios, enfim, de tudo aquilo que a 

tradição sempre postulou como atributos da imaginação.  

A obra proustiana é permeada por uma busca da verdade, - “toda a verdade é verdade do 

tempo.” (Deleuze; 1987:96) - cuja dimensão filosófica se desenha numa profunda rivalidade com a 

filosofia. Deleuze destaca, assim, o modo pelo qual a crítica proustiana à amizade é coextensiva à 

crítica à filosofia clássica, bem como aos seus pressupostos. Ambas peculiarizam-se pela boa 

vontade, pela busca harmônica da consensualidade acerca das coisas e das palavras. Na perspectiva 

proustiana, a filosofia ancora-se na idéia de que a busca do conhecimento ou da verdade serão 

alcançadas desde que se delineie uma decisão premeditada, o método, eliminando, assim, a confusão 

e o erro. As idéias verdadeiras e o consenso em relação a elas estariam no horizonte do pensamento 

ordenado, das significações explícitas e compartilhadas. No entanto, segundo Proust, sustenta 

Deleuze, o advento de um pensamento revelador e verdadeiro não repousa e não se delineia na 

marcha ordenada e controlada do método cujas etapas são previamente traçadas e explícitas. O que 

nos defronta com a verdade é uma violência súbita que nos insere no essencial: “Pois as essências 

vivem em zonas obscuras, nunca nas regiões temperadas do claro e do distinto. Elas estão enroladas 

naquilo que força a pensar; (...).” (Deleuze; 1987:99) Sob esse prisma, a filosofia, em seu viés 

tradicional, circunscreve-se à produção de um pensamento que, sempre de acordo consigo mesmo, 

comunica significações explícitas, claras e lógicas, mas que não violentam o pensamento. Ora, a 

crítica de Proust atinge o ponto nodal da filosofia, insiste Deleuze. Essas verdades comunicáveis, 

resultantes da boa vontade do pensar, cuja procura é fácil e natural, uma vez que provêm do 

estabelecimento racional do método, jamais ultrapassarão sua natureza simbólica e arbitrária: “Daí 

decorre o método da filosofia: de determinado ponto de vista, a busca da verdade seria a coisa mais 

natural e mais fácil possível: bastaria uma decisão e um método capaz de vencer as influências 

exteriores que desviam o pensamento de sua vocação e fazem com que ele tome o falso pelo 

verdadeiro. Tratar-se-ia de descobrir e organizar as idéias segundo uma ordem que seria a do 

pensamento, como significações explícitas ou verdades formuladas que viriam saciar a busca e 

assegurar o acordo entre os espíritos.” (Deleuze; 1987:94) Essas verdades permanecerão, 

decididamente, na exterioridade daquilo que a filosofia toma como objeto de pensamento. São 

verdades convencionais que nada nos dizem do ser cuja realidade antagoniza com a inteligência que 

rege a amizade e a filosofia. Pautadas pela ordem metódica e pelas significações fixas, o que escapa 

a elas é o movimento, a criação inexaurível que desconhece a lógica e seus intervalos. O pensamento 
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aí edificado é certamente ordenado, lógico e conseqüentemente estacionário: “Razão pela qual a 

filosofia, como a amizade, ignora as zonas obscuras em que são elaboradas as forças efetivas que 

agem sobre o pensamento, as determinações que nos forçam a pensar. Não basta uma boa vontade 

nem um método bem elaborado para ensinar a pensar, como não basta um bom amigo para nos 

aproximarmos do verdadeiro.” (Deleuze; 1987:94)  

Ao par secular - amizade e filosofia – Proust vai contrapor um duo notadamente menos 

permeado pela harmonia e pela sensatez: o amor e a arte. Inteiramente outra a relação que aqui se 

desenha. De acordo com a análise tecida por Deleuze sobre o texto proustiano, a amizade se assenta 

na comunicação de idéias claras, dos significados explícitos e confessos; o amor, por seu turno, se 

desenha por entre os signos emanados do objeto amado, os quais nos remetem a realidades que 

transbordam o objeto. Realidades misteriosas cujos sentidos definitivos nos escapam. Escreve 

Deleuze: “(...) as razões de amar nunca se encontram naquele que se ama, mas remetem a fantasmas, 

a terceiros, a temas que nele se incorporam por intermeio de complexas leis.  (...) a confissão não é o 

essencial do amor e (...) não é necessário, nem desejável, confessar (...).” (1987:32) Os sentidos 

exalados pelo objeto que nos suscita a amizade aludem ao aspecto exterior do real, não há neles 

indícios inquietantes, tudo se desvela na comunicação e na troca das idéias. Do objeto amado, 

inversamente, advêm sentidos misteriosos, multifacetados e heterogêneos. As interpretações que eles 

nos sugerem não são definitivas e não se esgotam em si mesmas: “Um amor medíocre vale mais do 

que uma grande amizade; porque o amor é rico em signos e se nutre de interpretação silenciosa. Uma 

obra de arte vale mais do que uma obra filosófica, porque o que está envolvido no signo é mais 

profundo que todas as significações explícitas; o que nos violenta é mais rico do que todos os futuros 

de nossa boa vontade ou de nosso trabalho aplicado; e mais importante do que o pensamento é 

aquilo que faz pensar.” (Deleuze; 1987:30) Daí deriva a correlação entre a arte e o amor, assevera 

Deleuze, visto que nos mais diversos campos - inclusive no da filosofia que tradicionalmente se 

correlaciona com a amizade -, o sentido objetivo pode ser plenamente extraído, mas nunca na arte. 

Nela o objeto deve ser continuamente investido de modo que verdades incessantes dele aflorem. Ao 

vincular amor e arte já não nos encontramos na região da luz e da clareza, mas das sombras e das 

reticências. Os significados deixam aqui o território do explícito e da univocidade e migram para o 

âmbito do mistério e das realidades multifacetadas. Subsidiados pela lógica intelectual, jamais 

transcendemos a convencionalidade, os significados habituais dos símbolos e das imagens. Sob o 

crivo da inteligência, é à configuração atual dos pensamentos e das palavras que nos 

 444



circunscrevemos, porquanto o movimento criador que nos ensejaria o vislumbrar das virtualidades é 

aí interceptado. Inversamente, os mistérios da arte, coextensivos aos sentimentos despertados pelo 

objeto amado, irrompem em meio à mobilidade, impulsionando a proliferação dos virtuais.  

Nessa correlação entre amor e arte são os afetos despertados por essa última que 

adquirem relevância para nossa discussão. O pensamento guiado pela razão e pela lógica logra 

pensar os possíveis, mas jamais bordeja, jamais nos remete aos virtuais. Por essa razão a arte está 

além da filosofia. As imagens da obra, assim com as imagens criadas a partir da obra, como diria 

Bachelard, dão a pensar. Mobilizam e violentam o pensamento, no dizer de Proust. Enfim, o poeta 

vem antes e é mais crucial que o filósofo porque compreende que o fundamental está fora do 

pensamento, consiste em algo que simultaneamente o antecede e o ultrapassa, suscitando o seu 

movimento: “Mais importante do que o pensamento é o que ‘dá a pensar’; mais importante do que o 

filósofo é o poeta.” (Deleuze; 1987:94) Na poesia, na literatura, o pensamento é criador, na medida 

em que gera os signos que mobilizam o pensamento em direções nunca antes sonhadas. Nessa senda, 

o contato com as imagens da literatura e da arte desencadeiam em nós o pensamento genuíno que 

cria e imagina o inaudito em vez de circunscrever-se à produção de idéias abstratas e arbitrárias 

acerca do já criado. Novamente Deleuze: “As comunicações de uma amizade tagarela nada são em 

comparação com as interpretações silenciosas do amante. A filosofia, com todo o seu método e a sua 

boa vontade, nada significa diante das pressões secretas da obra de arte.” (1987:97) Em suma, o que 

Proust vai opor é o voluntário que caracteriza a filosofia e o involuntário que se presentifica na 

arte.198 O pensamento, a inteligência, a memória, a imaginação podem conotar um ou outro desses 

atributos. Quando voluntários são estéreis, limitam-se ao possível e justamente por isso não nos 

conduzem ao real efetivo e criador. No entanto, quando exercidas involuntariamente, - ou movidas 

por uma emoção criadora e originária, em termos bergsonianos -  trazem a marca da violência 

geradora do inaudito. O pensar é, assim, movimento, as imagens são reveladoras e produtoras de 

novas imagens. Nesse caso já não se trata de compartilhar idéias e significações explícitas, mas de 

interpretar imagens e pensamentos que derivam da afetividade, da emoção criadora, mobilizando 

nossa imaginação, despertando-nos para os virtuais suscitados pela obra.  

                                                 
198 Convém notar que Deleuze não deixa de apontar a presença do involuntário também na filosofia, e que 
nela atua o  mesmo involuntário que  alimenta a literatura. No entanto, secundados pela crítica proustiana e 
pela filosofia de Bergson, particularmente em seus argumentos tecidos no texto A intuição Filosófica, 
podemos considerar que este involuntário é tradicionalmente  ocultado ou sacrificado pela lógica 
conceitual e pelo empenho na tradução racional do intuído.  
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Ora, ao postularmos que Bergson, em suas entrelinhas, enunciou a superioridade da arte 

em relação à filosofa, seria lícito considerar que a crítica proustiana à filosofia, tal como comentada 

por Deleuze, encontra-se com a crítica de Bergson ao pensamento filosófico.199 Uma filosofia que 

faz da arte seu paradigma, que entrevê o fazer-se da obra como um paralelismo com a natureza de 

seu objeto, uma filosofia que tece vínculos irrefutáveis com a literatura, elegendo as imagens como 

recurso privilegiado e que, contraditando as correntes prevalecentes da tradição, promove a 

imaginação à instância geradora de conhecimento não produz significações que solicitam também, 

tal como a obra literária e como toda arte, uma interpretação silenciosa a que Deleuze se refere? Esta 

filosofia não suscita, em relação ao saber, afetos mais próximos do amor do que da amizade, uma 

vez que a busca da verdade já não é da alçada da inteligência, mas da capacidade fabuladora da 

imaginação? Esta não é a filosofia na qual o  involuntário de algum modo prepondera? Esta 

violência que nos arrebata e mobiliza o pensamento não é a intuição? A intuição é reveladora; a 

inteligência - que só é boa quando posterior - vem a reboque, organizando e ordenando o que a 

emoção criadora já nos desvelara. Secundados pela análise deleuzeana, poderíamos conjeturar: a 

filosofia que se evadiu do objetivismo, que optou pelo percurso misterioso das imagens e das 

múltiplas significações e que se reconhece como subsidiária da arte já não tem seu correlato nos 

                                                 
199No decorrer deste texto , aludimos com alguma freqüência às similaridades entre a obra de Bergson e a 
de Proust. Sem dúvida os pontos de encontros são inúmeros e a análise acerca dessa similaridade já foi 
realizada à exaustão em inúmeras publicações, particularmente no que concerne à discussão sobre a 
memória, o tempo, a subjetividade. O reconhecimento das afinidades não deve contudo obnubilar as 
diferenças. O paralelismo entre os dois autores é, por exemplo, contestado por S. Dresden, que considera 
fictícia e ilusória a aproximação entre os dois: “Tomemos uma só frase característica de Proust que me 
parece excluir toda analogia com Bergson: ‘ (...) a memória, introduzindo o passado no presente sem o 
modificar, tal como era esse passado no momento onde era presente, suprime precisamente esta grande 
dimensão do tempo segundo o qual a vida se realiza.’ Esta convicção íntima de Proust, esta 
extratemporalização, como ele a nomeia, deveria parecer um puro nonsense a Bergson, posto que, para 
ele, a verdadeira vida não se realiza senão na duração.” (Dresden; 1956:59) Ademais, notemos que a 
leitura que Gilles Deleuze realiza da obra proustiana é sem dúvida norteada por categorias bergsonianas. 
No entanto, sua análise não deixa de pontuar que, se há efetivamente semelhança entre a noção de 
memória em Bergson e Proust, isso não ofusca a diferença no que tange à concepção de duração. Assim, 
ambos compartilham a idéia de um passado que não representa algo que foi, mas que é, ambos reconhecem 
que, ao recordar, não nos deslocamos do presente em direção ao passado, mas nos situamos imediatamente 
nele, que se conserva unicamente em si mesmo e coexiste com o presente. A dimensão virtual e a realidade 
do passado são teses sustentadas pelos dois autores. No entanto “(...) a partir daí, o problema não é o 
mesmo para Proust e para Bergson, para este é suficiente saber que o passado se conserva em si.  (...) 
Bergson não se pergunta como o passado, tal como é em si, também poderia ser recuperado para nós. 
Segundo ele, mesmo o sonho mais profundo implica um desgaste da lembrança pura, uma queda da 
lembrança numa imagem que a deforma. O problema de Proust é: ( ...) como resgatar para nós o passado, 
(...) tal como sobrevive em si? (...)tal como é em si? É a esta pergunta que a memória involuntária 
responde.” (Deleuze; 1987:59)  
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afetos estáveis e nas significações explícitas da amizade, mas em afetos bem menos unívocos e 

muito mais desconcertantes. Seu elemento condutor já não é primordialmente a razão que nos leva à 

ciência, mas a imaginação que nos desvela os mistérios e o fazer-se da arte. 

Conquanto Bergson insista no caráter metódico e rigoroso da investigação filosófica, que 

ele próprio jamais negligenciou, de seus textos emana uma sugestão imperiosa, a qual nos contagia 

de modo mais veemente e nos impregna mais verticalmente do que as exigências metódicas, ainda 

que essas não sejam minimizadas: a imperiosidade de que a filosofia transcenda os modos de pensar 

que nos são familiares; a necessidade de que a inteligência, impregnando-se da franja de vida, da 

franja intuitiva que a envolve, se torne capaz de criar. Superamos assim os contornos dentro dos 

quais o humano habitualmente se desenha. Uma inteligência que se torne capaz de criar transmuda 

sua natureza e contagia-se com a esfera afetiva que a circunda. Tradicionalmente, ratio e phatos - 

razão e paixão - se antagonizam,  a primeira destinada a nos revelar o verdadeiro por seu aspecto 

discursivo, a segunda impregnando palavras e representações imagéticas que emocionam, comovem, 

tocam a alma. Finalidades inatingíveis para as expressões de caráter racional. Escreve Enesto Grassi: 

“A palavra emotiva (...) nos afeta pelo seu caráter imediato. Visto que a vida emocional se desenrola 

no âmbito de sinais, diretamente indicativos, a palavra precisa evocar esses sinais, a fim de liberar ou 

de aplacar as paixões. Como ser passional e não exclusivamente racional, o homem necessita da 

palavra emotiva.” (Grassi; 1978:176) Nessa perspectiva, a razão inteligente é permeada por uma 

lógica árida, expressa-se por intermédio de uma linguagem objetivista que não toca a dimensão 

emotiva do homem. Não obstante, na filosofia bergsoniana, sabemos que a franja que circunda e que 

pode contagiar o intelecto, bem como a palavra, é criadora e enquanto tal substancialmente afetiva. 

Essa inteligência alargada, transmudada, adquire então uma natureza afetiva: é intuição. O contato 

com a duração só será possível pela emoção criadora. O artista, enfronhado nesse processo, 

desligado das imperiosidades funcionais tem acesso a ela. Pelo esforço criador ele ultrapassa a falsa 

figuração do real derivada de nossas necessidades de ação. Somente uma filosofia criadora e 

inventiva, que suplante os limites da linguagem e instaure metáforas móveis, assim como a 

literatura, logrará o inserção no movimento temporal do real. A intuição que nos revela o ser 

interditado à consciência, requer o esforço criador que é filosófico, mas, também, literário: “Essas 

duas intuições (..) nos levam à descoberta da natureza na realidade de seu élan vital, à manifestação 

do movimento sempre virgem.” (Brincourt; 1955:44)  
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Por esse prisma, uma filosofia que se mira na literatura, ensejando sua superioridade e 

postulando-a como horizonte, como ideal para si mesma, é produto de um pensamento dissidente. 

Não se trata mais da elaboração de um pensamento empenhado na construção clara e explicita das 

significações. Irrefutavelmente, o método permanecerá ainda como quesito fundamental na busca 

filosófica, mas sua consecução já não é obra pura e privilegiada das categorias objetivantes da 

inteligência. Ele deve também ser impregnado pela afetividade, pelo involuntário, pela emoção 

criadora. Nessa filosofia, as palavras já não se limitam a veicular significações explícitas e 

consensuais. Inversamente, nelas se impregna o mistério imanente à poética e à literatura. As 

imagens por elas geradas nos remetem a algo que as ultrapassa, violentando, assim, nosso 

pensamento e mobilizando nossa imaginação. Por conseguinte, a filosofia que Bergson não 

professou claramente, mas que exala das entrelinhas e das imagens que proliferam em seus textos, 

distancia-se da fixidez significativa, do pendor objetivista que caracteriza a filosofia tradicional que, 

similar à lógica da amizade, é regida pela inteligência. Essa filosofia comunga a natureza da 

literatura e da poética. Como essas, produz imagens misteriosas que nos convergem para o 

movimento temporal. Como a arte, mobiliza virtuais que nos conduzem, pelo esforço da imaginação, 

ao real movente criador, aos confins de nosso próprio Eu. 

Nesse registro, muito mais do que a razão que produz as metáforas paralisantes do 

pensamento, as imagens moventes, na arte e na filosofia, nos permitem transcender a realidade 

fantasmática e nos conduzem ao reencontro da vida. O processo de criação inebria a consciência de 

alegria, uma vez que as limitações de sua vocação pragmática não excluem o experienciamento da 

liberdade inerente ao ato de criar, por meio do qual se consuma a transcendência da condição 

humana circunscrita aos limites socráticos: “A alegria nasce, assim, numa inteligência atenta à vida, 

que cria livremente uma forma que a ultrapassa e se inclui assim na totalidade, aceitando-se 

enquanto ser finito.” (Trotignon; 1968:51) A vida humana, quando dissociada da noção de 

temporalidade e duração, ou seja, compreendida na frivolidade das vivências mundanas e 

superficiais, nas quais prevalecem os interesses mais imediatos, faz do homem um autômato cuja 

memória se reduz às imagens-coisas. A memória involuntária com suas imagens feéricas mobiliza 

nossa dimensão onírica e nos reinsere na dimensão ontológica de nosso ser. Na filosofia, assim como 

na arte, as imagens engendradas pelo esforço imaginante nos evadem da matéria e nos inserem na 

criação. Intuímos assim que é  a duração que substancializa a interioridade humana. Nessa 

perspectiva, o pensamento de Bergson nos revela que uma filosofia intuitiva será aquela que, 
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impulsionada pela emoção criadora, engendre imagens oníricas e logre a subversão da linguagem. 

Essa filosofia perfilhará a natureza da arte e se deslindará essencialmente literária. Essa será também 

a filosofia que viabilizará o reencontro do homem com o seu Eu mais genuíno, visceralmente mais 

profundo do que aquele Eu com o qual Sócrates sonhara. 

 449



A Título de Conclusão 

Esta investigação pretendeu elaborar um recorte no pensamento de Henri Bergson, no 

qual subjetividade, imagem e literatura se entrelaçassem.  

 Norteado por este propósito, o texto tomou como objeto primeiro de reflexão o 

Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, obra na qual  o filósofo tematiza os  equívocos de 

uma  psicologia que pretende apreender o humano  reduzindo-o ao orgânico e ao funcionamento 

mecânico das circunvoluções cerebrais. No registro bergsoniano, a  subjetividade, em suas instâncias 

mais profundas,  confunde-se com a natureza temporal do ser, revelando-se arredia  às estratégias do 

pensamento racional, para o qual a natureza livre e criadora do Eu são incompreensíveis. Assim, o  

Eu profundo passa ao largo da psicologia associacionista que,  na pretensão de apreendê-lo 

cientificamente, finda por circunscrevê-lo às  instâncias  que lhe são mais superficiais, inviabilizando 

assim o seu projeto. Em outros termos, a psicologia, ao contrário do que pretende,  não logra o 

conhecimento  do homem porque se limita às suas dimensões mais superficiais. Ao  perscrutá-lo, 

esta ciência revela-se incapaz de ultrapassar os instrumentos  por meio dos quais  a consciência 

apreende sua própria interioridade, quais sejam, a construção de um tempo simbólico e a linguagem 

como instrumento de inteligibilidade e expressão. 

 A crítica bergsoniana à psicologia revelou que, ao se propor a conhecer o ser -  a 

duração na interioridade humana -, a filosofia deve ultrapassar a psicologia, bem como os limites 

que essa dita ciência do homem não ousou transpor.  Nesse sentido,  compreendendo que a razão é 

insuficiente para nos desvelar a subjetividade mais genuína, cuja  natureza é o tempo,   as imagens, 

oriundas de uma dimensão que antecede a racionalidade e que constitui também a sua fonte,  

passaram a nos acenar como um caminho plausível para o alcance da interioridade. Interrogamos, 

então, se a  elas poderia ser conferido o poder de nos evadir da perda e do sacrifício da interioridade 

aos quais  a inteligência e seus correlatos, quais sejam, o tempo homogêneo e a linguagem, nos 

condenam.  O conhece-te a ti mesmo seria então alcançado não pela razão, mas pelas imagens que 

advêm das dimensões mais recônditas e obscuras da alma.  

 No entanto, interrogar  acerca do papel das imagens na busca da interioridade que a 

razão sacrifica, exigiu primeiramente uma digressão acerca da metafísica clássica, no viés desenhado 

pela análise sartriana. Empenhamo-nos, assim, em tematizar o olhar que a tradição lançou sobre a 

imaginação, equacionando o lugar comumente destinado  à imagem no pensamento filosófico. A 
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incursão no texto de Sartre elucidou que  a imagem foi preponderantemente concebida como 

revivescência da percepção e da sensibilidade, como  cópia e como simulacro, que a ela foi 

destinado o  estatuto do engano, da ilusão ou, quando muito, de um papel inferiorizado no processo 

de conhecimento. Tradição que será subvertida com a fenomenologia de Husserl e com a própria 

filosofia sartriana,  em cujos registros a imagem passa a ser concebida como  uma forma distinta de 

consciência, uma consciência criadora.   

 Retornamos, então,  a Bergson, especificamente, à sua psicologia. Percurso que 

revelou,  por um lado, o papel das imagens na apreensão da subjetividade, por outro, o registro 

dissonante que elas recebem em seu pensamento, desvencilhando-se  do cunho associacionista  e  

fisicalista. Desvio que, de acordo com a reivindicação do  autor,   conflita com a tradição e inaugura 

um olhar inaudito para as imagens na história da  filosofia. Assim, malgrado a crítica de Sartre e sua  

insistência em incluir a filosofia bergsoniana na tradição, no que tange à concepção das imagens, 

sustentamos que  a imagem recebe efetivamente um tratamento distinto na obra de Bergson. 

Subversão que não ocorre de modo explícito, mas que se enuncia à medida que enveredamos pelos 

meandros do pensamento do autor e que vislumbramos a  ambigüidade que a imaginação nele 

assume.   

 Nessa perspectiva, ao nos debruçarmos sobre Matéria e Memória, compreendemos 

que a  imagem primeiramente se configura como correlato da coisa que se associa à percepção, a 

qual não pode configurar-se sem a inserção do passado no presente. Não obstante,  uma memória 

outra, que não aquela  que vem incrustar-se  em nossa conduta utilitária, nos desvela imagens  

isentas de funcionalidade, plenas de  vida e tradutoras do movimento e da dimensão temporal que  

vicejam  além da superficial subjetividade, em cujos limites nos habituamos a pensar o nosso Eu.  

Reflexão que já nos ensejava a dissidência bergsoniana em relação à tradição, ainda que a origem 

das representações imagéticas neste momento da filosofia de Bergson resida na percepção. Nesse 

registro, conectada à memória que não se armazena no cérebro, mas que se constitui no tempo,  a 

imagem  assume uma  conotação intermediária entre a coisa e o espírito.  Aquelas imagens que 

advêm com a memória habitual, que se coadunam plenamente às demandas exteriores,  comungarão 

com a natureza da coisa. No entanto,  aquelas que nos  invadem feericamente com uma memória 

subversiva, a qual teima em pronunicar-se à  revelia dos imperativos pragmáticos,  presentificar-se-

ão como a tradução mesma do tempo que constitui o Eu em sua profundidade e da subjetividade que 

a consciência, circunscrita à inteligência e à razão desconhece.  Essas imagens condutoras de uma 
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passado distendido, fértil e criador, imagens-lembranças plenas de afetos e de temporalidade, nos 

informam acerca da dimensão ontológica do Eu e, simultaneamente, nos revelam o homem como um 

ser que transita entre a ação e o sonho. São os níveis de consciência que aí se presentificam, 

explicitando os diferentes modos pelos quais nos relacionamos com a duração. 

  Atualizado o lugar da imagem, tal como Bergson a concebe, nos capítulos 

subsequentes  privilegiamos a problemática da expressão filosófica   e das limitações seja da 

inteligência, seja de todo e qualquer esforço de formalização. Elucidou-se, assim, que à filosofia 

compete o conhecimento do espírito seja no homem, seja na vida. Para tanto, a inteligência, 

produtora de metáforas paralisantes do pensamento, dotada de natureza instrumental e fabricadora, 

revela-se incapaz de nos desvendar um método propício à singularidade da investigação filosófica. 

Método que Bergson  encontrará na intuição, cuja experiência desvenda ao pensamento filosófico  os 

descaminhos  que delinearam a sua história, antes afastando-se do que aproximando-se de seu objeto 

- visto que tomava a ciência e seus instrumentos como parâmetro. Nessa senda, evidenciou-se que o 

conhecimento intuitivo permite-nos a simpatia com a interioridade do ser, o qual  é experienciado  

primeiramente  no interior de nós mesmos. Ademais, a intuição que desvenda à filosofia os falsos 

problemas, as ilusões que a inteligência produziu em sua história, ao  expandir-se para além da 

especulação filosófica e impregnar-se na vida cotidiana, revela  que  uma inteligência que  não se 

admite como resultante do processo criador, da duração, põe-se a  vislumbrar o mundo como 

resultante de suas elucubrações arbitrárias, condenado-se ao desconhecimento de si, bem como de 

sua própria origem. Afloram aí o sentimento de absurdo e de falta de justificativa que assolam  o 

espírito de um Eu que há muito se desvinculara de sua interioridade genuína  e do processo criador 

que o gerou. Conectando-nos com  o movimento criador da duração dentro e fora de nós, a intuição 

explicita a impropriedade das agruras existenciais com  as quais padece a consciência. 

Simultaneamente,  inebria-nos com a experiência da alegria, a qual prepondera quando o Eu, lúcido 

acerca de sua natureza mais recôndita, vislumbra sua comunhão com a duração, com a dimensão 

criadora do ser.  

 O alcance do ser  pela intuição defrontou-nos com uma nova problemática, 

porquanto solicitava a sua expressão e a sua comunicação. A linguagem comum e a linguagem 

científica, afinadas com   a consciência pragmática e com o  caráter cinematográfico da inteligência 

revelam-se impróprias para expressá-la, assim como os instrumentos que aí se delineiam, quais 
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sejam, os sistemas, os conceitos. Em face disso, Bergson nos propõe a dança das imagens e os 

conceitos imagéticos como  o caminho da expressão.  

 Proposta essa que nos  direcionou para as reflexões bergsonianas acerca da arte, 

uma vez que nela as imagens, resultantes dum esforço  criador visceral, são prevalecentes.  Nessa 

senda, vimos que a arte, particularmente a literatura em virtude de suas estratégias não formais e por 

seu descomprometimento com o imediato e com a eficácia,  delineia-se  como  o modelo   

privilegiado para coincidir com o núcleo temporal da realidade. Na filosofia bergsoniana, o  fazer 

artístico deslinda-se, então,  como o locus  precípuo  a sugerir à filosofia os segredos da expressão -  

da duração em geral e da subjetividade -  ao mesmo tempo que enseja um desvio no pensamento 

bergsoniano, qual seja, um papel outro da imagem, mais radical do que aquele delineado em sua 

psicologia. Essas imagens resultantes do esforço imaginante constituem-se em simultaneidade com a 

atividade simbólica e já não procedem da percepção, mas de um esforço radicalmente criador. 

Desnudou-se, com esse percurso, a efetiva ruptura de Bergson com a tradição, no que tange ao lugar 

da imagem.  

 A alusão à arte literária evidenciou que a linguagem filosófica, uma vez inebriada 

pela franja intuitiva, pode voltar-se contra si mesma, torcendo e ampliando os significados 

convencionalmente firmados. Processo pelo qual  uma profusão de imagens criadoras, de metáforas 

moventes,  advêm remetendo-nos a algo que as ultrapassa, ou seja, a intuição da duração. 

Experienciamos, assim, a mobilização da emoção criadora que vem alargar nossa imaginação, por 

meio da qual comungamos os virtuais subjacentes à existência formal da obra. Conseqüentemente, 

vimos que a expressão do intuído,  na filosofia,  impõe, tal como na literatura,  uma comunicação 

entre diversos esforços imaginantes. O processo em que a imaginação atua não pode ser expresso tal 

como fora experienciado, daí a necessidade de que o investigador descreva o movimento imaginante 

das imagens que cria e o leitor se empenhe em imaginar o movimento descrito pelo texto. A partir 

das palavras  - em desconcerto com seus significados convencionais - geradoras de imagens 

moventes, o leitor imagina suas próprias imagens e, a partir delas, novas imagens. O encontro aí 

delineado logra o contato entre duas interioridades - a do filósofo e a do leitor - que fora antes 

precedido pelo encontro entre a interioridade do objeto e a do investigador.  

 Neste intercurso dialogal entre a filosofia e a arte - mais propriamente, a literatura -  

evidenciar-se-á  que o pensar filosófico, em virtude da singularidade e dos imperativos  de seu 
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objeto, necessita coincidir com o movimento,  com o devir. Mais explicitamente:  assim como  a arte 

, a filosofia -   que ousa  pensar a duração , ou seja, a vida, o espírito  e não a matéria -  é também 

criação, o que torna  imprescindíveis os  esforços da imaginação e prevalente o lugar por ela 

ocupado  na investigação filosófica. 

 Em face disso,  a literatura, na qual a torção da linguagem, a produção de imagens e 

o contato entre distintos processos imaginantes são prevalentes, vem se configurar como o horizonte 

da filosofia. Norteando-se pelo processo criador imanente à arte, a filosofia logra o conhecimento e a 

expressão da duração, da interioridade mais recôndita do homem, a qual é interditada à consciência 

racional. Aludimos brevemente ao ambíguo diálogo que a filosofia e a literatura tecem  

historicamente, no qual a primeira ora se aproxima, ora denega os vínculos com a segunda. 

Inserimos a filosofia bergsoniana neste movimento, sustentando que, nas entrelinhas dos textos  de 

Bergson, mais do que reconhecimento da arte literária  como estímulo para o pensar e para expressão 

filosófica, vislumbramos a literatura como o ideal, o desejo inexpresso de sua filosofia.   

 Esse flerte com a arte literária nos ensejou, enfim, o vislumbre de uma relação outra 

entre o filósofo e o saber, na qual  preponderaria não mais um método claro produtor de  idéias 

sensatamente compartilhadas, plenamente comunicáveis e objetivas, que nos afastam do onírico e 

dos devaneios,   mas um movimento oriundo das zonas obscuras da emoção criadora,  que violenta o 

pensamento. O pensar aqui preponderante é ainda metódico. Torna-se, porém, substancialmente 

criador não de idéias claras e explícitas em seus significados, mas de metáforas moventes, eivadas de 

uma tônica misteriosa, uma vez que mobilizam  em nós a imaginação e  o desejo de coincidir como o 

cerne criador de nossa  própria interioridade. 
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