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RESUMO 

VILHENA, Adeilson Lobato. Duração e Intuição em Bergson. 2017. 99 p. Dissertação 

(Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2017. 
 

A partir da leitura que confunde Bergson com o que se convencionou chamar de 

bergsonismo, buscamos, em um primeiro momento, por um gesto heurístico, explorar a 

imagem de Bergson como forma de ver que, além das caricaturas de psicologismo ou de 

vitalismo como muitos intérpretes assim o pintaram, há um Bergson mais preocupado 

com o estado de imanência das coisas, isto é, da realidade em si, estado no qual o 

acontecer vital, que, em sua estrutura ontológica, é movimento, se manifesta como 

realidade que está sempre em via de se fazer. Nesse curso, o presente trabalho centra-se 

em dois conceitos capitais na filosofia do pensador contemporâneo: duração e intuição, 

tendo como perspectiva aferir e reavivar o sentido da vivência. Trata-se, portanto, de 

ver, mediante a conciliação da duração e da intuição, o florescimento da manifestação 

do real, o que nos remete aos dados de consciência, seu escoar a sua duração. Não 

obstante, a vivência do tempo ganha tonalidade, visto que o tempo presente requer a 

atualização do passado graças ao uso irrevogável da memória, que, além de manifestar o 

todo de nossa personalidade, também liga e nos dá consciência de nossa participação na 

duração da matéria. O retorno ao imediato, pela proposição do método intuitivo, reaviva 

o sentido de vivência, o que recoloca Bergson em estreito diálogo com o movimento 

filosófico em voga do século XX.   

Palavras-chave: Bergson; Duração; Intuição; Vivência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

VILHENA, Adeilson Lobato. Durée et intuition chez Bergson. 2017. 99 p. Dissertation 

(Maîtrise en philosophie) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2017. 
 

A partir de la lecture qui confond Bergson avec ce qu'on appelle  bergsonisme, nous 

cherchons tout d'abord, par un geste heuristique, explorer l'image de Bergson comme 

moyen de voir que, au-delà des caricatures de psychologisme ou de vitalisme, comme 

beaucoup d'interprètes avaient de lui, il-y-a un Bergson, avant tout, une préoccupation 

par un état de l'immanence des choses, veut dire, de la réalité elle-même, dans laquel le 

événement vital, qui, dans sa structure ontologique, est le mouvement qui se manifeste 

comme une réalité et qui est toujours un processus de se faire. Au cours de ce travail, 

l'accent est donné sur deux concepts du capital importance dans la philosophie du 

penseur contemporain: la durée et l'intuition, avec la perspective d'évaluer et de raviver 

le sens de la vécu. Il s‟agit allors de voir, à travers la réconciliation de la durée e de 

l‟intuition, la floraison de la manifestation du réel, ce qui nous amène aux données de la 

conscience, son flux et sa durée. Malgré, la vécu du temps gagne tonalité, une fois que 

le temp present demande l‟actualisation du passé, grâce à l'utilisation de la mémoire 

irrévocable, qui, au de-lá d'révéler le tout de notre personnalité, elle se lie nous donne 

aussi conscience de notre participation en la durée de la matière . Le retour à l'immédiat, 

par la proposition de la méthode intuitive, ravive le sens, du vécu qui remplace Bergson 

dans un dialogue étroit avec le mouvement philosophique en vogue au XXe siècle. 

Mots-clés: Bergson; Durée; Intuition; Expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODO DE CITAÇÃO 

 

 O modo de citação aqui adotado seguirá o modelo padrão: autor, ano e página 

referente às edições consultadas. Com relação, em particular, às obras de Bergson, 

adotaremos, preferencialmente, o conjunto de suas obras (Oeuvres) completas da édition 

du Centenaire (6ª ed., 2001), obras as quais, sempre que possível, serão devidamente 

cotejadas com as edições em língua portuguesa. Exemplo: (BERGSON, 2001, p. 1253; 

2006, p. 3). Todas as citações serão apresentadas em português, seja das obras de 

Bergson, como de seus comentadores. As traduções serão inteiramente de nossa 

responsabilidade.      
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INTRODUÇÃO 

Bergson, apesar de perfilhar um estilo de escrita aparentemente claro, fazendo o 

leitor relaxar perante a fluidez de seus textos, pode, contudo, despertar certa 

perplexidade, pois, por detrás de uma presumida acessibilidade, existe um pensamento 

que, em si, se recobre de complexidades. A razão disso está no fato de o movimento de 

sua obra não se fechar em si mesmo, ou de não se dirigir a uma única problemática, 

mas, sobretudo, por incitar múltiplas variáveis reflexivas, abrindo, inevitavelmente, 

frestas para livres interpretações. É em virtude dessa multiplicidade típica de seus textos 

que Bergson se projeta, no cenário do pensamento contemporâneo, ao lado de tantos 

outros, como um autor controvertido, dando ensejo a uma atmosfera do que se 

convencionou chamar de bergsonismo.   

Em decorrência disso, tornou-se um lugar comum Bergson ser estereotipado sob 

vários matizes: ora é visto como um pensador “vitalista”, ora, como “espiritualista”, e, 

não raras vezes, é tido também como um “filósofo do movimento” ou mesmo 

“psicologista”. Na contramão desses rótulos ou clichês fortemente cunhados, na 

apresentação de Presença e Campo Transcendental, de Bento Prado Jr. (1989, p. 13), 

Marilena Chauí observa que há mais na filosofia de Bergson do que comumente se 

chamou de “[...] intuicionismo (pois não é filosofia da intuição e sim da duração), do 

espiritualismo (pois não é filosofia do espírito, e sim ontologia da Presença plena) e do 

vitalismo evolucionista (pois não é filosofia da evolução, e sim pensamento da gênese 

da vida como „realidade em via de se fazer‟)”. De fato, não deixa de ser curioso que tais 

estereótipos se sustentem pela dificuldade que se tem acerca de compreensão desse 

pensador. Bergson está longe, bem longe, de ser um autor fácil, uma vez que sua 

reflexão contém elementos que escapam à visão corriqueira, isto é, trata-se de uma 

experiência de pensamento que deflagra mobilidades e um singular caráter intuitivo.   

Dessa forma, para melhor situar Bergson, faz-se necessário um árduo esforço de 

se pôr no fluxo de seu próprio pensamento ou, para usar uma fórmula grata a Merleau-

Ponty, de acompanhar Bergson como um autor “se fazendo”, e isso, diga-se de 

passagem, para além de todo “bergsonismo” impostado. Circunscrevendo-se no próprio 

ambiente intelectual de seu tempo, a obra bergsoniana jamais se acomoda ou se instala 

num imobilismo dogmático, mas se projeta, consideravelmente, à maneira de um 

deslizar contínuo, ou seja, de um devir permanente. Seria pretensão demais classificar 

ou apreender o pensamento bergsoniano, pois, como nos diz Henri Hude: “[...] 
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pretender captar Bergson é querer agarrar água”
1
. Uma presunção desse gênero 

inevitavelmente se frustraria tendo em vista o quanto Bergson é inapreensível. O 

máximo que podemos, essencialmente, alcançar é nos aproximar de seu verdadeiro 

modo de filosofar ou, ainda, de mostrar que, para além de uma leitura “engessante” que 

confunde Bergson com o bergsonismo, existe um Bergson mais preocupado em pensar a 

totalidade do real e seu acontecer, do que propriamente certo Bergson “escolar” ou 

“doutrinal”.   

Assim, nossa pesquisa exigirá um constante exercício intuitivo, já que, como o 

próprio Bergson advoga, o verdadeiro conhecimento se dá por um esforço de “intuição”. 

Esse conceito, por sua vez, aliado à noção de “duração”, ocupará o centro deste 

trabalho, visto que nossa intenção é apresentá-los no contexto da obra bergsoniana. 

Nessa medida, Bergson compreende a intuição como um ato pelo qual nosso espírito 

conhece profundamente a realidade.  

O que cumpre avaliar é até onde encontramos, na filosofia de Bergson, elementos 

que aludem a certo estado de imanência das coisas, isto é, um pensamento que explora, 

de fato, a experiência originária da existência. Essa experiência seria propriamente o 

que nos remete à vivacidade fenomênica do acontecer real, vivacidade que, diga-se de 

passagem, traduz o sentido de originalidade que se deflagra na vivência da duração. 

Nesse curso, o conceito de intuição, longe de ser evasivo, se ajusta e reabilita o sentido 

de concretude na filosofia de Bergson. 

É via esse procedimento sui generis que nosso filósofo também pode ser 

considerado como um autor cuja obra, em certa medida, assume uma expressão 

genuinamente fenomenológica, afora, é claro, aspectos muito particulares que se 

distanciam desse escopo programático.  É de suma importância esclarecer que Bergson 

não teve a preocupação em desenvolver uma fenomenologia, muito menos em ser 

considerado um fenomenólogo; no entanto, suas reflexões deixam marcas de um gesto 

que beira a hipótese de uma proximidade com a fenomenologia, sobretudo quando se 

refere ao retorno do imediato sustentado pelo desenvolvimento da abordagem da 

intuição. Ou seja, quando se versa sobre a experiência autêntica do tempo que, em sua 

espessura, compreende graus de duração. Assim, de outra forma, dizemos que é a 

vivência daquele estado de duração que é manifestado na consciência ou, antes, vivido 

pela própria consciência.   

                                                           
1 Cf. Introdução feita por Hude à obra póstuma de Bergson: Aulas de Psicologia e Metafísica – 

(2014, p. xx).    
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Também cabe considerar que uma leitura da obra bergsoniana via certa 

convergência fenomenológica de fundo tem, nos últimos tempos, merecido a atenção de 

importantes trabalhos, como, por exemplo, o livro de vanguarda de Bento Prado Jr., 

Presença e Campo Transcendental, além de ocupar o centro de debates, especialmente 

na França, sob a curadoria, principalmente, de Frédéric Worms. Uma amostra viva disso 

é o projeto temático editado a partir da coletânea Annales Bergsoniennes, em especial o 

de volume II, que tem como título: Bergson, Deleuze, la Phénoménologie, na qual a 

coletânea de artigos que o compõe gira em torno da tentativa de traçar uma aproximação 

de Bergson com a fenomenologia. Além do mais, a figura de Roman Ingarden, pensador 

polonês, usualmente associado à corrente fenomenológica, representa, em meio a essa 

discussão, uma rica fonte de pesquisa, pois, curiosamente, sob a orientação de Edmund 

Husserl, redige sua tese de doutoramento com o título: Intuição e Intelecto em Bergson 

(Intuition und Intellekt bei Henri Bergson). É dele também que vem o testemunho de 

que Husserl teria confessado ter reconhecido certas semelhanças entre a teoria da 

duração de Bergson com sua própria teoria da consciência interna do tempo. Somando-

se tais indicações ─ sumariamente aqui expostas ─, vê-se, sem dúvida, uma nova 

maneira de se ler a obra de Bergson, isto é, uma perspectiva possível de tratamento que 

vem se revelando muito profícua.  

Não obstante, que haja ou não aproximação da obra bergsoniana com a 

fenomenologia de Husserl, não será essa a preocupação que irá nos absorver neste 

momento, tampouco será a tarefa que, nesta pesquisa, nos ocupa. Focando 

especificamente na obra bergsoniana, nosso objetivo imediato é explorar o sentido das 

noções de “duração” e de “intuição” como realidades concretas, sem perder de vista que 

tais termos extrapolam a simples conceituação, o que, por vezes, ecoa alguma 

sonoridade fenomenológica, sem, contudo, ultrapassarmos o limite de nossa pesquisa, é 

claro. 

Ao reavivarmos certos elementos que ressoam como gesto fenomenológico em 

Bergson não pretendemos, obviamente, com isso, imprimir mais uma etiqueta em 

Bergson, rotulando-o, por exemplo, de “fenomenólogo”. Longe disso! O propósito que 

aqui se persegue numa perspectiva de maior aprofundamento é o de, sim, explorar, em 

sua filosofia, o sentido de uma vivência real, possibilitada pelo contato intuitivo dos 

aspectos mais elementares da duração. 

A duração, por sua vez, de uma maneira significativa, é o terreno onde habita o 

ser, ou seja, é atmosfera na qual o ser, ele mesmo, se manifesta. O que se pretende, 
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hipoteticamente considerando, é interrogar uma experiência de ser não simplesmente 

como algo definido e restringido ao já pronto, mas sim o ser que, no bojo da 

possibilidade, dura. Isso eleva, de uma maneira singela, a filosofia de Bergson ao 

patamar de uma “filosofia originária”. Ou seja: o que entra em jogo aqui é a 

compreensão de um pretendido retorno bergsoniano ao terreno da coisa mesma.  

Para tanto, subsidiar-nos-emos, sobretudo, em suas principais obras, cujo teor 

revela o fenômeno de inserção do método de compreensão à realidade concreta vista 

como duração. Em mira estão: o Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência e O 

Pensamento e o Movente, bibliografia que constitui a espinha dorsal deste trabalho. Na 

primeira obra, Bergson nos apresenta o conceito de duração e, na segunda, veremos o 

autor erigindo o método que ele vem recomendar aos filósofos. Sabe-se que a última 

dessas obras é composta de vários artigos, dentre os quais o que nos servirá como luva: 

Introdução à Metafísica, artigo no qual a intuição, tida como simpatia, nos daria a posse 

mesma da duração real. No decorrer de nossa exposição estaremos procurando cotejar 

com Matéria e Memória e A Evolução Criadora, o que não nos deixa perder de vista 

suas importâncias capitais na desenvoltura do tema em questão.  

 Abordaremos, portanto, alguns temas candentes nucleares de sua filosofia, como 

consciência, memória e manifestação, tendo sempre, como campo gravitacional, as 

noções de duração e de intuição. Nessa direção, fica já patente que a abordagem da 

intuição ganha um estatuto privilegiado em nossa pesquisa, visto que ela é a chave que 

acessa o sentido próprio da manifestação do real, isto é, a intuição restaura as coisas em 

seu sentido imediato, abrindo uma visão direta com a realidade a ser conhecida. A 

intuição, pois, ultrapassa o véu que esconde a essência última das coisas. Ademais, ela 

possibilita a vivência das manifestações primárias que se tornou obscurecida pelo 

campo da objetividade científica.  

O presente trabalho se configurará, portanto, em três capítulos. Pautados na 

estrutura de cunho bibliográfico, seja das obras de Bergson como de seus comentadores, 

buscaremos, na primeira parte da dissertação, empreender uma espécie de reconstituição 

do contexto histórico-cultural do pensador francês. Aqui hão de se apresentados 

aspectos e influências que, de alguma forma, constituíram sua filosofia. Trata-se 

também de mostrar as características do cenário que recepcionou seu pensamento, bem 

como as repercussões que dele se formaram pelo desdobramento interpretativo de sua 

obra compreendida, em linhas gerais, sob a rubrica de bergsonismo. Examinaremos, 

pois, mais detidamente, o alcance e os limites dessa construção da imagem do filósofo. 
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Nisso serão vistos os principais passos constitutivos da formação intelectual de 

Bergson, tal como a sua abordagem acerca dos problemas que, a seu ver, permeavam a 

história da filosofia, além, é claro, de seu posicionamento sobre a dialética e o 

engendramento de seu método intuitivo.  

O segundo capítulo explorará a concepção de duração na perspectiva bergsoniana. 

Para tanto, apresentaremos a posição crítica de Bergson aos problemas da psicofísica 

pelo fato de esta forjar a noção de duração espelhando-se no espaço homogêneo. Dessa 

forma, uma abordagem sobre a psicologia será inevitável, visto que é primeiramente por 

um viés psicológico que a duração será erigida pelo filósofo francês. Nesse plano aqui 

investigado, a questão da temporalidade é trazida à luz, porquanto o tempo representa 

mais que uma justaposição, já que é o que perpassa a existência em todas as suas 

circunstâncias, ou seja, o que compreende suas formas similares de atualização. Nesse 

ritmo, haverá um movimento que amplia a noção da duração que transita de uma 

abordagem puramente subjetiva ao sentido ontológico.  

Na medida em que o conceito de duração vai se evidenciando como campo 

gravitacional da experiência humana que, grosso modo, parte de um eu autêntico ou, 

como dito por Bergson, como “eu profundo”, estendendo-se até à compreensão da 

duração ao nível da matéria, temos a possibilidade de compreender que a consciência 

desempenha um papel fundamental nesse movimento de percepção, pois, em todo caso, 

ela remete à ressignificação do tempo como base condicional da existência. É nessa 

órbita que uma espécie de afetação ganha expressão na filosofia de Bergson, uma vez 

que compreendemos a temporalidade como estrutura fundamental que nos reporta à 

experiência do acontecer vital como tal. Insistimos em que o tempo não é algo 

puramente externo a nós, como também não se limita a uma experiência isolada e 

fragmentada de nós mesmos, o que, fatalmente, poderia alimentar a ilusão de 

compreender o bergsonismo como um subjetivismo contravertido que ignoraria a 

realidade mesma das coisas, sem levar em conta, portanto, a dimensão da totalidade 

real.   

A referida afetação condiz com os efeitos vividos do tempo em nós, ou seja, ao 

mesmo tempo em que somos tocados por ele, também somos por ele transformados. A 

respeito disso, Worms (2010, p. 71) nos diz que: “[...] o mistério do tempo não está nas 

coisas, mas em nós, no coração de nossa sensibilidade, que não pode ser somente 

passiva”.  
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Dito de outra forma, a sucessão que parte de nós pode também ser percepcionada 

na realidade externa. O tempo é um fato que nos perpassa e nos põe em seu contínuo 

escoar, o que, indubitavelmente, implica uma nossa transformação iminente, implica 

nosso estado de alma que muda e que, por isso, dura.    

O terceiro e último capítulo encerra, na verdade, o movimento ou propósito da 

pesquisa ao perspectivar, sobre o signo de vivência, a fusão do método recomendado 

por Bergson aos filósofos, com a base que sustenta o que se entende por manifestação 

do real: a duração. Trata-se de compreender, e essa é nossa hipótese interpretativa, o 

retorno ao imediato, manifestado em diversos ritmos de duração que, não obstante, são 

vivenciados pela atitude intuitiva. 

Veremos Bergson definitivamente de posse do método que acede no 

desvelamento da verdade, já que tal procedimento se torna a ponte para a percepção dos 

fenômenos manifestos na consciência: a unidade da multiplicidade traduzida como 

duração. Também se verá que, intuitivamente, o jorrar de nossa vida interior torna-se 

interpenetrado com o jorrar da existência em geral. Não obstante, um ato de suspensão 

(certa espécie de “epoché”) será necessário. Quer dizer: resta suspender a visão 

associacionista e descritiva advinda da inteligência, para dar lugar à própria experiência 

real em sua nudez: o acontecer vital, fluidez da consciência e do mundo, o emanar da 

liberdade perpetuado com possibilidade de uma manifestação em sua estrutura real. 

Dizendo de outro modo: o real é imediatamente percebido e vivenciado.  

 Intuição e duração comporão, portanto, o cerne da produção bergsoniana, núcleo 

pelo qual o filósofo tenta reavivar mesmo o espírito metafísico interpelando a própria 

filosofia a assumir um gesto inovador.  Este, inclusive, será o pano de fundo que 

tonifica a perspectiva, já aludida, de reconhecer nesse projeto filosófico um teor de 

autenticidade que, malgrados interpretações, deixaram a figura de Bergson esquecida, 

sobretudo quando o contexto (meados do século XX e início do XXI) era propício para 

trazer sua contribuição às discussões em voga naquele período, tal qual como ocorrera, 

por exemplo, no cenário mais imediato do existencialismo francês de expressão 

fenomenológica.  

Partindo do que, sumariamente, aqui se tem exposto, tracemos, então, as linhas 

iniciais de “duração e intuição em Bergson” sob um giro de compreensão, 

propositalmente, “vivida”. 
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1 BERGSON: UMA BREVE RECONSTRUÇÃO HISTÓRICO-

CONCEITUAL 

 
“[...] pois, a filosofia, ela também, tem seus 

 escribas e seus fariseus” (Bergson).   

 

 

A precisão filosófica é o que norteia a obra bergsoniana. À busca de tal precisão, o 

percurso formativo do filosofo foi árduo e inquietante. Abriam-se a ele dois caminhos: 

positivismo e espiritualismo, contudo, trilhou ambos, sem que seu pensamento perdesse 

o aspecto de autonomia, uma vez que observa que aqueles caminhos também 

apresentavam graves problemas. Assim, assume um gesto heurístico possível de 

identificar as incoerências postuladas no contexto de sua época, a ponto de averiguar e 

de responsabilizar a metafísica clássica, sobretudo, a platônica, como o germe dialético 

que vem alimentando a “ilusão do saber”, propagado no ideal moderno de 

conhecimento. Tendo em vista que o pensamento de Bergson não se limita ao que, 

recorrentemente, tem sido difundido como a filosofia bergsoniana (o que, na verdade, 

são apenas generalizações das influências filosóficas obtidas por Bergson) busca-se, 

num primeiro momento, realizar a diferença entre o genuíno pensamento do filósofo 

com o que se convencionou chamar de “bergsonismo”. Na espreita dessa questão, torna-

se fundamental analisar as críticas que alocam o pensamento de Bergson à postura que 

pouco tem a ver com o que realmente ele pensou.  

1.1 Bergson e o “bergsonismo”  

A afirmação de Bergson de que “[...] a vida de um filósofo pouco tem a ver com 

sua doutrina” (CAIN, 1959, p. 8) parece não corroborar o seu trabalho filosófico, que, 

claramente, aparece juncado com seu modo de vida. Sua filosofia se torna, em larga 

medida, a expressão de seu estado de espírito. É difícil não encontrar, no conjunto das 

obras do pensador francês, o que mais se tornou peculiar em sua vida pessoal: precisão e 

serenidade.  

Os biógrafos que conviveram diretamente com Bergson nos fazem entender que o 

que encontramos de preciso e de sereno em suas obras emana de sua própria postura 

como professor, que inspirava inúmeros alunos e admiradores durante a sua ocupação 

da cadeira da História da Filosofia Antiga no Collège de France. Ele fora retratado 
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como um homem de poucas palavras, mas tomado por uma espiritualidade profunda. 

Enquanto se calava ao mundo exterior, era então absorvido por burburinhos em seu 

interior advindos de seus pensamentos. O silêncio que o apresentava era o reflexo de 

sua atividade ao esculpir, laboriosamente, seu pensamento. Um certo mistério que o 

envolvia também pairava sobre suas obras, o que certamente tem levado seus 

interlocutores ao incansável desejo de desvendá-lo. Chevalier (1960, p. 20) nos relata 

como era o clima emblemático dessa atitude:  

A pessoa do conferencista não era estranha ao seu êxito: um silêncio 

envolvia a sala, uma emoção secreta apreendia as almas […]. A 
palavra é lenta, nobre e regular como a sua escrita, de uma segurança 
extraordinária e surpreendente precisão, com entonações carinhosas, 
musicais, e uma espécie de aspiração que dá um toque de flerte.  

Se Bergson ganhou notoriedade intelectual de maneira tardia
2
, talvez isso se 

devesse ao pudor de ser mal compreendido, já que o que mais buscou na filosofia foi 

um ideal de precisão. Essa será sua empreitada como filósofo: a de salvaguardar a 

filosofia de certos equívocos que até o momento a fizeram refém. Dessa forma, não 

poderia desenvolver sua obra de outra maneira se não buscasse se resguardar de uma 

precisão necessária. Apesar, entretanto, de ter o sutil cuidado de expor suas reflexões 

com maior probidade intelectual, Bergson não conseguiu evitar a interpolação de seu 

pensamento pela postura interpretativa um tanto dúbia de seus contemporâneos, em 

particular pela recepção de seus trabalhos mais difundidos, como Ensaio sobre os 

Dados Imediatos da Consciência, Matéria e Memória e A Evolução Criadora. No 

primeiro, Bergson é visto como um psicologista. No segundo, verão um Bergson 

extremamente idealista e, por fim, no terceiro, impostam nele as pechas de 

evolucionista, vitalista ou mesmo biologista. Por isso, em função dessas caricaturas, 

cabe nos interrogarmos: Exprimem tais rótulos o sentido último do movimento do 

pensamento bergsoniano? É inegável que nosso autor tenha se relacionado com escolas 

que representavam tais doutrinas, mas, de modo algum, se limitou a elas. Seu 

pensamento, embora discuta com teses científicas, tem como fulcro de tratamento o 

âmbito de questões propriamente ontológicas, questões que, intuídas em sua essência, 

são relevantes aos domínios do acontecimento vital. O filósofo alude, sim, acerca de 

                                                           

2  Bergson tornou-se conhecido com A Evolução Criadora – 1907 (L’Évolution Créatrice), obra 
que lhe valeu a indicação do Prêmio Nobel de Literatura em 1927, 39 anos depois de sua 

primeira obra Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência – 1889. (Essai sur les 
Données Immédiates de la Conscience).  
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uma evolução da vida, como das vivências psíquicas, mas nem por isso pode ser 

considerado simplesmente um teórico da evolução ou um psicologista que descreve os 

fatos psíquicos. Seu interesse é bem mais abrangente ou, melhor, mais profundo: está 

aquém ou além das descrições científicas. Trata-se, em última instancia, de tocar o 

fundamento da manifestação real, ou seja, seu acontecer manifesto no seio da duração.  

Para dizer mais sobre o objetivo da A Evolução Criadora, utilizamo-nos das 

palavras de Lecerf (2007, p. 9) que, em última análise, consiste em “desvendar a 

consciência que nos habita”, ou seja, “Bergson nos engaja, em A Evolução Criadora, 

num trabalho de recompreensão da vida em nós”. Essa compreensão da vida como 

consciência, nos encaminha para uma experiência profunda do vital que nos une com os 

demais seres vivos. Tal visão tem por mérito afastar a compreensão, a nosso ver, 

inapropriada da obra bergsoniana, tida por muitos, como “biologicista”.  

Fica evidente que o nosso intuito aqui não é explorar os pormenores da referida 

obra bergsoniana, no entanto o pensamento de Bergson forma um todo coeso, um 

verdadeiro encadeamento de reflexões e a duração enquanto experiência vivida implica 

já a própria experiência da estrutura ontológica da vida. Assim, muito mais que 

vitalismo, Bergson reabre outra perspectiva a fim de pensar a vida. Claudinei Silva, a 

propósito disso, descreve: 

Aí, o interesse de Bergson é o de redescobrir intuitivamente a 

“operação natural da vida” em que a duração torna-se o seu princípio 
de unidade interna. O que está em jogo, nesse contexto, é o próprio ato 
inaugural capaz de abarcar um devir sem estar no exterior desse devir, 
ou seja, uma tentativa de captar o advento da percepção em estado 
nascente. (SILVA, 2012, p. 83). 

No limiar dessa questão, é a duração via a intuição, reconceituada noutra chave de 

leitura, que permite a Bergson projetar-se para além do, até então, paradigma 

mecanicista e finalista. 

Há muito mais nas desenvolturas da reflexão de Bergson do que setores 

fragmentados. Sua obra não pode ser classificada como um sistema fechado ou 

periférico; pelo contrário, por transitar em várias regiões do pensamento, esse 

movimento reflexivo torna-se um leque que se abre a fim de pensar o todo em suas 

manifestações puras, não de maneira vaga, seguramente, mas, insistimos em dizer, por 

apresentar certa linearidade, tornando-se uma estrutura coesa. Por outro lado, nessas 

linhas estruturais da filosofia bergsoniana também despontam alvos fáceis que deram 

origem a certos mal-entendidos. Contrariamente do que buscava Bergson, algumas 
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exegeses um tanto apressadas de seu pensamento conduziram-no para alguns “guetos 

interpretativos”. Noutros termos, as inúmeras hipóteses extraídas de sua filosofia 

alocaram a Bergson escolas de pensar das quais ele está longe, bem longe de 

representar, resultando, portanto, numa caricatura esboçada sob várias facetas, conforme 

a conhecida apreciação avocada por Merleau-Ponty (1991, p. 201), acerca do 

bergsonismo: “Há mais de um paradoxo no destino do bergsonismo”.   

Diante disso, afinal, interpelemos: Haveria ou não diferenças mais sutis entre 

Bergson e o bergsonismo?  Era o bergsonismo, como sistema, realmente pretendido por 

Bergson ou fora apenas engendrado por meio de interpretações equivocadas? 

Desse modo, pode-se compreender que o bergsonismo, mais que o conjunto do 

pensamento de Bergson, pode aqui se situar como o resultado das interpretações que 

dele se obtiveram.  O “paradoxo” de que fala Merleau-Ponty pôs Bergson de um lado e 

o bergsonismo de outro:  

O bergsonismo estabelecido deforma Bergson. Bergson inquietava, o 

bergsonismo tranquiliza. Bergson era uma conquista, o bergsonismo 
defende, justifica Bergson. Bergson era um contato com as coisas, o 
bergsonismo é uma coletânea de opiniões aprendidas. (MERLEAU-
PONTY, 1991, p. 202). 

É importante deixar claro que essa postura de Merleau-Ponty no sentido de 

redescobrir Bergson ou que distingue Bergson de certo bergsonismo vem de um 

Merleau-Ponty posterior às suas impressões iniciais. Sob esse aspecto, basta 

observamos a menção feita a Bergson na Fenomenologia da Percepção 

(Phénoménologie de la Perception) de 1945, cujo debate travado tem como pano de 

fundo a questão do tempo. Ali, Merleau-Ponty se limita a uma crítica mais incisiva 

quanto a uma suposta posição psicológica bergsoniana. A célebre metáfora segundo a 

qual “o tempo faz bola de neve consigo mesmo”
3
 se torna uma fórmula cabal dessa 

linha interpretativa. Ela se restringe, ainda, ao terreno da explicação causal, mesmo 

ainda quando Bergson visa refutar as teorias fisiológicas da memória
4
. Em que pese, no 

                                                           
3 “Mas o corpo permanece, para ele (Bergson), aquilo que nós chamamos de corpo objetivo, a 

consciência permanece um conhecimento, o tempo permanece uma série de „agoras‟, quer ele 
faça „bola de neve consigo mesmo‟, quer ele se desdobre em tempo espacializado. Portanto, 
Bergson só pode estender ou distender a série dos „agora‟: ele nunca chega ao movimento 

único pelo qual se constituem as três dimensões do tempo, e não se vê por que a duração se 
aniquila em um presente, por que a consciência se engaja em um corpo e em um mundo” 
(MERLEAU-PONTY, 1945, p. 93-94). 

4 Ver, ainda: Merleau-Ponty (1945, p. 472ss). 
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entanto, o valor dessa crítica, fato é que Bergson compreende o tempo como estrutura 

ontológica, ou seja, como uma dimensão duradoura que parece estar em comunhão, 

portanto, com o ser como fonte de toda experiência tal qual é desenvolvida em Matéria 

e Memória.   

Uma vez tomado de modo primário, o pensamento de Bergson parece isento de 

maior complexidade. É essa impressão, à primeira vista, que dera vazão a uma série de 

estereótipos incutidos, como espiritualismo, vitalismo, psicologismo e, com isso, 

imputando a clássica convenção de bergsonismo. Na verdade, tal experiência de 

pensamento, como toda obra filosófica, contém hermeneuticamente suas próprias 

dificuldades não se acomodando, puro e simples, em meros jargões ou rótulos. Uma 

visão desapropriada incute nessa obra algo que não lhe é compatível. O bergsonismo, 

em alguns aspectos, foi construído com base nessa ilusão, chegando, em alguns casos, a 

desconfigurar o pensamento de Bergson. Gillouin assim nos faz compreender: “[...] por 

seu acesso prazeroso e fácil à filosofia bergsoniana, pôde conseguir amadores, mas o 

fundo em si está tão hermeticamente fechado aos profanos” (GILLOUIN, 1928, p. 7). 

Isso para dizer que existe, sim, uma diferença entre o pensamento de Bergson e o que 

fizeram dele, sistematizando-o como “bergsonismo”.  

O bergsonismo tende a apresentar a filosofia de Bergson um tanto esfumada, uma 

vez que sua preocupação não é adentrar na essência mesma de seu pensamento, mas 

manter-se em sua superfície. Não há dúvidas de que o “psicologismo”, o 

“espiritualismo”, o “evolucionismo” dentre outras terminologias escolares resultam 

desse típico enquadramento. Veremos que Bergson transitou, acertadamente, por essas 

escolas, mas não se ateve a elas. O que cabe compreender é que elas se tornaram 

referências fundamentais para o filósofo explorar para além de descrições 

analiticamente científicas. Mais do que tudo, seu interesse apontava para a experiência 

mesma do real, sem carecer de mediações descritivas. Por isso, talvez por conta de uma 

leitura simplista de Bergson, o bergsonismo não conseguiu dar conta de seu autêntico 

pensamento cuja influência tornou-se indispensável, mesmo que de maneira não 

reconhecida, para diferentes escolas filosóficas. 

Merleau-Ponty, no entanto, não deixará, mais tarde, de restituir outro estatuto ao 

pensamento de Bergson, dessa vez de uma maneira mais viva, especialmente 

preparando-lhe uma recepção ao seio do movimento fenomenológico de inspiração 

existencial. Nessa perspectiva estaria Merleau-Ponty reconduzindo Bergson para além 

das poeiras exegéticas que pairavam sobre ele. Assim, adverte o fenomenólogo francês:  
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Se, portanto, tivéssemos sido grandes leitores de Bergson, e se 

tivéssemos bem mais pensado com ele, nós teríamos sido atraídos para 
uma filosofia, eu diria muito mais por meio dele, bem mais concreta, 
muito menos reflexiva daquela para qual nos orientava Brunschvicg. 
Pois bem: como, de fato, Bergson não era muito lido por meus 
contemporâneos, é certo que nós tivemos que esperar pelas filosofias 

da existência a fim de sermos capazes de aprender muito do que ele 
teria sido capaz de nos ensinar. É bem certo – como se percebe cada 
vez mais hoje em dia – que se tivéssemos lido Bergson mais de perto, 
teríamos aprendido coisas que têm sido consideradas dez ou quinze 
anos mais tarde para nós como descobertas pela própria filosofia da 
existência. (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 253). 

Merleau-Ponty passa a reconhecer a importância da filosofia bergsoniana como 

até na forma, sob certos aspectos, de uma propedêutica do existencialismo francês, 

adquirindo, pois, outra tonalidade no quadro da filosofia contemporânea de expressão 

fenomenológica. A verdade é que Merleau-Ponty busca, de algum modo, reabilitar 

Bergson no seio de uma ontologia viva e expressiva. Em seu texto de 1959 (Bergson se 

faisant), além da singela e declarada homenagem a Bergson, também deixa clara outra 

posição da filosofia de Bergson. Como ele mesmo coloca, chega a hora de “transcender 

uma primeira aparência do bergsonismo” (MERLEAU-PONTY, 1953, p. 18); aparência 

essa que se sustentou pelas leituras que não levavam em conta a autenticidade dos 

elementos centrais que também teriam implicado os conceitos de duração e intuição.  

Certo é que Bergson não teve o reconhecimento devido, particularmente se 

levarmos em conta a primeira tradição interpretativa da qual ele fora objeto de análise. 

Sua filosofia foi obscurecida ou, ainda, soterrada mesmo por quem dela se serviu, como 

é o caso do existencialismo francês (em especial o sartriano), que fez de Bergson um 

fundo silencioso, mas voltando sua atenção, particularmente, à fenomenologia alemã. 

De modo algum se pretende aqui ignorar o mérito da fenomenologia germânica, 

sobretudo, husserliana; pelo contrário, é louvável que o existencialismo francês deva a 

ela o que lhe é de direito, tampouco pretendemos, forçosamente, caricaturar Bergson 

como um existencialista, mas o provérbio bíblico aqui parece válido: “dai a Cezar o que 

é de Cezar”. Isso, aliás, melhor permite compreender em que medida Bergson é 

merecedor de um reconhecimento no interior mesmo de um debate filosófico, cujo teor 

sustenta o que na França se chamou de existencialismo, uma vez que seu pensamento, a 

nosso ver, também se encontra como um pano de fundo incontestável.  

Em O Ser e o Nada (L’Être et le Néant) se observam traços irretocáveis dessa 

influência,  particularmente no capítulo II, dedicado a um meticuloso exame da 
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temporalidade. Ali Sartre avoca a dimensão temporal como “síntese original” de 

acontecimentos, o que, em linguagem bergsoniana, traduz-se por duração. Sartre deixa 

transparecer a herança bergsoniana no que diz respeito à ontologia temporal; não 

obstante, é claro, com suas devidas ressalvas, pois, acreditando que o passado se 

caracteriza como um nada, mas que, em sua conjuntura, deveria ser significado. O que 

nos diz Sartre (2011, p. 158) é que: “O único método possível para estudar a 

temporalidade é abordá-la como uma totalidade que domina suas estruturas secundárias 

e lhes confere significação”.  No limiar dessa questão, volta à cena a intuição, ocupando 

o papel de atribuir significância à totalidade temporal. Ora, isso parece não ser estranho 

ao método de Bergson.   

Mesmo que tenha se embebido na fonte de uma filosofia como a bergsoniana, 

Sartre não tardou de a ela voltar suas costas, como parece ficar patente nesse juízo: “[...] 

a filosofia francesa, que nos formou, não conhece de modo algum senão a 

epistemologia” (SARTRE, 1947, p. 31). Sartre não conseguiu ver na filosofia de 

Bergson mais que uma teoria do conhecimento, que em si parecia satisfazer-se tão 

somente em descrever fatos psíquicos (imagens) originários da matéria, embora 

inerentes à consciência. Dessa maneira, o fenomenólogo e existencialista francês acabou 

por tornar-se um dos propagadores desse “bergsonismo” um tanto exacerbado.  

Apesar das preocupações recorrentes de Bergson, no sentido de expor sua 

filosofia de uma maneira lúcida, os equívocos interpretativos sobre seus pensamentos 

foram inevitáveis. A propósito, é Bergson mesmo que já alertava, em 1934, quanto a 

certos mal-entendidos acerca de sua tese: 

O primeiro capítulo de Matière et Mémoire, no qual consignamos o 
resultado de nossas reflexões sobre as “imagens”, foi julgado obscuro 
por todos aqueles que tinham, em alguma medida, o hábito da 
especulação filosófica, e exatamente em razão desse hábito. 

(BERGSON, 2001, p. 1318; 2006a, p. 87). 

 De fato, em 1936 tal “hábito” levou Sartre a atribuir a todo o sistema bergsoniano 

um idealismo excessivo, que, em sentido último, materializava a noção de imagem na 

consciência. A obscuridade não foi por Sartre dissipada, bem ao contrário, foi, de 

alguma forma, alimentada. É, por demais, conhecida a célebre metáfora sartriana do 

“espírito aranha”, que representa, no cenário da filosofia francesa em curso por cem 

anos de academicismo, certa atmosfera “espiritualista” de que tudo se dissolve à 
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consciência. Pois bem: a figura de Bergson ficara, de imediato, associada a essa 

imagem.  

Utilizando-se do jargão de que “conhecer é comer”, Sartre diagnostica a ilusão a 

que aquela filosofia de “espírito digestivo”, por muito tempo, se prendeu. Assim, nos 

diz: “Nós todos lemos Brunschvicg, Lalande e Meyerson, nós todos acreditamos que o 

Espírito-Aranha atirava as coisas em sua teia, as cobria de uma baba branca e 

lentamente as deglutia, reduzindo-as à sua própria substância” (SARTRE, 1947, p. 29).  

Essa referência sintomaticamente negativa de Bergson se deve ao fato de pensar que 

esse autor, numa direção diversa de Husserl, põe a consciência como receptáculo à 

realidade, elevando-a ao patamar de um absoluto: “Você crê aqui reconhecer Bergson e 

o primeiro capítulo de Matéria e Memória. Mas Husserl não é de modo algum realista: 

esta árvore sobre sua ponta de terra fendida, ele não faz dela um absoluto que entraria, 

depois, em comunicação conosco” (SARTRE, 1947, p. 30).  

É, sobretudo, ao primeiro capítulo da obra Matéria e Memória, de Bergson, que 

Sartre dirige sua crítica, naquilo que ela comporta na noção de imagem, uma vez que, 

em termos sartrianos, a imagem de que fala Bergson não perdeu seu estatuto de objeto 

de consciência, sendo, desse modo, não translúcida, como tão bem teria avistado 

Husserl. Sartre apresenta a filosofia de Bergson como desprovida da realidade. Mais 

ainda: como uma forma de solipsismo. O que salta aos olhos é que Sartre não atenta aos 

reais objetivos bergsonianos, mesmo afirmando, em seu escrito A Imaginação 

(L’Imagination), que faria um “exame atento das concepções de Bergson” para mostrar 

que o autor de Matéria e Memória, “[...] apesar do uso de uma terminologia nova, não 

oferece uma solução que lhe traz absolutamente nada de novo quanto ao problema da 

imagem sob seu aspecto clássico” (SARTRE, 1980, p. 35). 

Pelo visto, parece que o objetivo de Sartre é atenuado. Ali se nota que a leitura 

que Sartre fez de Matéria e Memória foi pouco abrangente naquilo que realmente 

Bergson se propôs em mostrar. Bergson tampouco estava interessado em desenvolver 

uma psicologia das imagens como pensou Sartre. Sua visada, no que toca à consciência, 

não é para descrever fatos psíquicos, menos ainda de se aliar às teorias do 

conhecimento, mas, sim, em esclarecer o dualismo tocante ao problema corpo-espírito, 

o que, no fundo, se encaminha bem mais para uma ontologia, uma vez que é levado pela 

hipótese da coextensão da consciência à vida. Diversamente do que pensou Sartre, a 

consciência, em Bergson, não “digere” o mundo, uma vez que seu papel consiste, 
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fundamentalmente, em percepcionar o real sem perder seu caráter como memória e 

duração.  

Ora, é esse desvio do verdadeiro projeto bergsoniano que Solange Bitterbier traz à 

baila ao sustentar a tese de que Sartre não teve sucesso com sua crítica a Bergson. 

Vejamos: 

Deste modo, o que nos parece, num primeiro momento, é que Sartre 
pouco se deteve em Matéria e Memória. Não se trata de uma 

incompreensão, mas de um exame que não levou em conta partes 
importantes de tal obra, como o IV capítulo, que praticamente não foi 
considerado. Isso é compreensivo quando sabemos que o objetivo 
sartriano era escrever uma psicologia da imagem e que, diante disso, 
se deteve somente naquilo que se referisse às imagens e não a toda 
obra bergsoniana. Sendo assim, Sartre articulou suas opiniões de 
maneira em que não houve uma análise mais minuciosa ao texto de 

Bergson, uma apreciação mais longa dos seus argumentos. Desse 
modo, a análise de Sartre não gozou da atenção que ele pretendia lhe 
dar. (BITTERBIER, 2011, p. 15-16). 

A leitura que Sartre faz da tese bergsoniana, confere-nos, assim, crédito para 

insistirmos em que o que ele apresenta como doutrinas do bergsonismo, aquilo pouco, a 

bem da verdade, faz referência ao filósofo da duração. Na verdade, o gesto de Sartre 

parece ser tendencioso, uma vez que se utiliza de um recorte do pensamento de Bergson 

para fermentar sua tese da psicologia da imaginação historicamente construída.    

Postular que a filosofia de Bergson se reduz a um sistema ou modelo a mais de 

psicologismo é perder de vista o que, de fato, ele pensou. Seu posicionamento diante do 

que o acusavam certamente é de recusa. Assim, portanto, nada mais compreensível do 

que agir dessa forma. Em vida, o pensador francês tentou combater os que tentavam 

fazer dele um extremo idealista. É visível, por um lado, que Bergson pretende mesmo 

refundar o idealismo, mas, por outro, parece bem plausível que ele jamais perde de vista 

uma dimensão originária ou, se se quiser, a concretude mesma das coisas, conferindo 

estatuto à imanência do movimento real, no fluir da vida em sua plenitude.   

O pensamento de Bergson, diferentemente do que foi postulado por Sartre, 

apresenta características inteiramente novas, trazendo, pois, a ideia de experiência 

vivida enquanto duração, o que nos leva a reconhecer a sua importância como emblema 

para a constituição da filosofia contemporânea. Como tantos outros pensadores que 

compunham aquele período, a obra de Bergson produz reflexões que se estendem para 

muito além de um simples panorama psíquico-científico.  
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Sem perder de vista, portanto, o pano de fundo que compõe seu cenário histórico, 

já que um filósofo é filho de sua época, o fato é que Bergson, sem dúvida, transitou por 

diferentes correntes filosóficas, o que implica dizer que sua formação intelectual 

inclinava-se, de todo modo, para o que estava em voga na época. É partindo disso que 

veremos Bergson, em sua formação intelectual, inclinado tanto para o positivismo como 

para o espiritualismo.  

1.2 Entre o positivismo e o espiritualismo 

 É refinando o olhar ao contexto histórico-cultural de Henri Bergson que 

buscaremos nos aproximar, o quanto que for possível, da precisão de seu pensamento, 

uma vez que ali situados, encontraremos, sem embargo, as influências que recaíram 

sobre o filósofo que foram absorvidas e as que, de alguma forma, foram rejeitadas. Para 

tanto, o clima intelectual que antecedia à sua filosofia no século XIX era de embate 

entre duas linhas de pensamentos: uma traçada por uma metafísica dicotômica de 

princípios idealista e materialista; outra sustentada por uma antimetafísica, de princípios 

positivistas.  

Com o próspero desenvolvimento científico da época, talvez inspirado pelo ideal 

de generalização das ciências empíricas, criava-se uma metafisica materialista na qual 

Taine ocuparia um lugar importante ao tentar conciliar a natureza do espírito com a da 

matéria
5
. Dessa forma, portanto, a tendência da generalização das ciências objetivas não 

tardaria a chegar. É nesse momento, inclusive, que as ciências humanas são fortemente 

inclinadas a empregar o método experimental em seu afã do ideal de cientificidade. A 

psicofísica passa a constituir um amplo campo de investigação epistêmico, 

principalmente por inaugurar o projeto de naturalização da consciência, projeto em voga 

e com o qual se buscavam explicar os dados da consciência pelo mesmo viés 

metodológico das ciências empíricas, isto é, como coisas justapostas. Sendo assim, a 

matéria passa a ser o elemento determinante para a realidade, o que, aliás, se torna um 

                                                           
5 Em A Filosofia Francesa - 1915 (La Philosophie Française) Bergson reconstrói o cenário 

intelectual da França do século XVIII até o XX. É, sobretudo, fazendo referência ao século 
XIX que ele mostra que os principais representantes da filosofia daquele século se 
encontravam aliados ao ideal positivista do conhecimento. Taine é um dos representantes que 
buscava unir o humano ao natural físico: “Taine quis aplicar ao estudo da atividade humana, 

sob suas diversas formas, na literatura, na arte, na história, os métodos do naturalista e do 
físico” (BERGSON, 2006b, p. 263).  
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modelo explicativo quando se trata de definir a própria consciência. Substituía-se, 

assim, o espiritual pelo material
6
. 

O Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, obra inaugural de Bergson, 

retrata bem a configuração desse cenário, que insistia em extenuar o campo das 

vivências espirituais: a consciência. Ali, Bergson expõe, sumariamente, a conduta das 

ciências empíricas como também lança crítica àquelas ciências que se propunham a 

tarefa de eliminar o vital por meio de análise e observações externas. Buscava-se, 

principalmente, por critérios experimentais, mas de base psicológica, um referencial à 

consciência no mundo natural, isto é, no empírico.  

É importante observar que o que está na tangente da questão é o princípio de 

universalização das ciências empíricas, ou seja, sua penetração também no campo 

considerado humano ─ o que se torna inevitável. A título de exemplo, é a própria 

psicologia seguindo, de maneira muito próxima, a fisiologia, que, naquelas 

circunstâncias, resultou no que hoje se entende por psicofísica
7
.  

No conjunto dos problemas que assolavam o século que recepcionou Bergson, 

nessa conjuntura problemática não deixa de ser oportuno destacar que o que sustentava 

aqueles problemas era a confusão metodológica entre princípios físicos e princípios 

espirituais, isto é, difundiam-se os resultados das abordagens psicológicas como se 

fossem oriundos de fatos físicos, o que não deixa de ser improprio à concepção 

psicológica de Bergson, uma vez que o filósofo vê a psicologia originalmente como 

forma de acesso aos dados mais imediatos de nossa consciência, não podendo, portanto, 

suportar o tratamento de um método que, analogicamente, segue as diretrizes numéricas. 

Compreender, enfim, que os fenômenos psíquicos se reduzem a fenômenos físicos 

é, de alguma forma, supor que as manifestações do espírito ─ pensamento, vontade, 

desejo, paixão, etc. ─ sempre se reduzem a funções cerebrais. Ora, é precisamente esse 

princípio que é postulado pelos defensores da psicologia materialista. Tais teóricos 

                                                           
6 Exemplo paradigmático dessa cosmovisão é, sem dúvida, Brentano e sua Psicologia de um 

Ponto de Vista Empírico (1944). As críticas de Bergson à psicofisiologia do século XIX vão a 
par com as de Husserl no que diz respeito ao naturalismo e o psicologismo. Cabe aqui dizer 
que o problema da objetivação das ciências humanas não foi só um privilégio da mentalidade 
francesa, pois mesmo na Alemanha aquele ideal de se fazer ciência envolvia grandes 
pensadores desse contexto, tais como Dilthey e Scheler, que defendiam ferrenhamente o 
espiritual contra a tendência que anunciava como postulado os princípios físico-químicos. 

7 A ideia de uma psicologia de cunho científica ganha força, no século XIX, sobretudo a partir 
de figuras emblemáticas como Wundt, Mill e Lipps, entre outros que enfaticamente defendiam 

a ideia de uma psicologia experimental. É, contudo, com o pensamento de Fechner que a 
psicofísica se consolida.   
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descreviam os fenômenos psíquicos como se fossem derivados dos fenômenos físicos. 

Assim, a psicologia do século XIX equiparava a consciência com o próprio espaço, já 

que é só na extensão que se poderiam estabelecer quantificações de elementos ali 

justapostos. Quanto a isso, Bergson alerta:  

Ora, a exterioridade é a característica própria das coisas que ocupam 
espaço, enquanto os fatos de consciência não são essencialmente 
exteriores uns aos outros, e só se tornam assim por um desenrolar no 

tempo, considerado como meio homogêneo. (BERGSON, 2001, p. 66; 
1988, p. 72).  

A polarização da consciência no campo externo, desse modo, era justificada pela 

tendência de quantificar os estados internos. Para a psicofísica, as volições, as 

sensações, os sentimentos, as paixões eram dignos de mensuração. Na contramão dessa 

posição metódica, Bergson observa que os dados da consciência (vivências puras; 

melhor dizendo, “vivências de duração”) não podem ocupar tal espaço, já que não são 

quantidades, e sim qualidades. Tais dados devem ser vividos como “duração” e não 

mensurados: “É que, quanto mais se desce nas profundezas da consciência, menos se 

tem o direito de tratar os fatos psicológicos como coisas que se justapõem”  

(BERGSON, 2001, p. 10; 1988, p. 15-16). 

Acerca da possibilidade de inserção do método experimental em um campo 

espiritual, Bergson questiona:  

A questão é, pois, saber como conseguimos formar uma série deste 

gênero com intensidades, que não são coisas que possam sobrepor-se, 
com que sinal reconhecemos que os termos desta série crescem, por 
exemplo, em vez de diminuir: o que equivale sempre a interrogar-nos 
por que é que uma intensidade é assimilável a uma grandeza. 
(BERGSON, 2001, p. 6; 1988, p. 12).   

Tal questão nos remete à outra formulada pelo filósofo francês: “Que pode haver 

de comum, do ponto de vista da grandeza, entre o extensivo e o intensivo, entre o 

extenso e o inextenso?” (BERGSON, 2001, p. 6; 1988, p. 12). Ora, reduzir a 

consciência à condição de simples objeto de análise da psicofísica implica, 

erroneamente, tomar os dados internos ou espirituais como passíveis de aumento e de 

diminuição. Noutros termos, essa operação em nada mais consiste do que em uma 

forma prosaica de espacialização da consciência.  

A bem dizer, a psicofísica já assumira um lugar comum no contexto em que se 

encontrava Bergson. Parafraseando-o, pode-se afirmar que o próprio senso comum se 
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fez psicofísico. Nesse contexto teórico, Bergson observa que o que ali se produzia era 

um sistema de ilusões, já que é precisamente em vista de uma confusão prestada pela 

psicofísica que se assegurava a substituição do interno pelo externo, tendo como método 

o critério de mensuração. Dessa forma, Bergson reza o real objetivo da psicofísica: 

“Fatalmente devia chegar a altura em que, familiarizada com a confusão entre a 

qualidade e a quantidade, entre a sensação e a excitação, a ciência procuraria medir uma 

como mede a outra: tal foi o objetivo da psicofísica” (BERGSON, 2001, p. 49; 1988, p. 

53). 

Ademais, não é difícil de compreender que o cenário desenhado pela ciência da 

época punha em risco as mais sutis realidades espirituais, fazendo-o em prol da 

exaltação da matéria. 

É assim que, simultaneamente a essa metafísica empirista, desenvolvia-se um 

idealismo que buscava sintetizar o universo por leis estabelecidas pela consciência. 

Noutras palavras, baseando-se na evidência da consciência, o pensamento tornava-se a 

verdadeira essência das coisas. Caía-se, desde então, num ponto extremo, no qual a 

matéria não passava de uma representação tão somente. A bem da verdade, já um século 

antes Berkeley tornou-se um dos principais expoentes que inspirou esse modo de 

conceber a realidade. Bergson mostra a inconsistência do filósofo irlandês ao buscar 

contrapor-se ao radicalismo do materialismo: “Seu erro foi acreditar que era preciso, 

para isso, transportar a matéria para o interior do espírito e fazer dela uma pura ideia” 

(BERGSON, 2001, p. 162; 2006c, p. 3). Em resumo: o que resultou da querela entre o 

materialismo e idealismo foi o descrédito da metafísica. Isto é, levantava-se daquele 

embate uma atitude antimetafísica fundada em pressupostos positivistas. A filosofia 

então se limita, consideravelmente, a um gênero de discurso que encontraria 

legitimidade, por exemplo, no círculo do positivismo lógico da Escola de Viena. 

A cultura intelectual da qual emerge Bergson é, incontestavelmente, o 

positivismo
8
, que é o cenário que perpassou o século XIX até à primeira década do 

século XX. Nessa transição imperava o ideal que fundava a ciência positivista como a 

única fonte de verdade concebida. Bastando-se a si mesma, tal ciência ignorava o que 

estivesse fora desse parâmetro canônico. A lógica de conhecimento postulada nessa 

                                                           

8 O ano do nascimento de Henri Bergson é datado de 1859, 2 anos após a morte do pai do 
positivismo. Isso para dizer que a recepção histórico-cultural de Bergson já veio minada pelo 

teor empírico de se fazer ciência, pois a humanidade, em seu aspecto cognitivo, já teria 
alcançado seu terceiro estágio evolutivo. 
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época, portanto, termina por depreciar todo recurso à metafísica
9
. Sendo esse o espaço 

cultural (de fogo cruzado) que envolve o pensador francês, não seria de se estranhar se 

Bergson sofresse alguma influência de seu século, e assim o foi.  Parafraseando Martins 

(1946, p. 10), pode-se considerar que, em tal período, diante da palavra “ciência” se 

curvavam, reverentes, os mais fortes espíritos. 

É importante mostrar que o solo de Bergson, além de ter sido preparado por Kant, 

cultivado por Comte, também fora anteriormente regrado por Descartes. Apesar de 

Descartes intuir o cogito como princípio absoluto, não se pode desconsiderar esse 

pressuposto como o próprio ideal de racionalidade. O cogito cartesiano é um ponto de 

referência para o fazer científico moderno, tendo como paradigma o rigor matemático e 

a rigidez lógica. Não deixa de ser curioso observar o quanto não somente Bergson, mas 

também Husserl,  ambos foram sistematicamente orientados e formados no circuito das 

ciências matemáticas. Eram, aliás, matemáticos de formação
10

. Isso para dizer que 

Bergson se encontrava em uma cosmovisão na qual a matemática ainda era o ideal dos 

jovens estudantes franceses do século XIX. Jacques Maritain retrata esse cenário 

intelectual: 

A primeira formação intelectual e os primeiros estudos de Bergson 
seguiram muito de perto o triunfo oficial, celebrado nos anos 60 e 70, 
do ateísmo e do materialismo no pensamento europeu; então o orgulho 
da inteligência e da ciência dita positiva deixa-se inflamar no fogo de 
sua glória; sob a influência de Comte, de Litré, de Renan. Esperava-se 
tudo do futuro da ciência e do reinado dos sábios, e Berthelot 

resplandecia aos primeiros raios desta apoteose. (MARITAIN, 1948, 
p. 310).    

Vemos, então, Bergson inserido em um ambiente cercado por uma cultura de base 

cientificista sob a égide da racionalidade lógico-matemática. Vislumbrava até certa 

espiritualidade de teor materialista, cuja ciência empírica ocuparia o lugar de oráculo, 

estipulando verdades enfáticas às totalidades das áreas do saber. Nesse contexto, 

Bergson não é alheio ao seu tempo, sendo fortemente influenciado com o pensar 

científico da época. Prova disso é o fato de ele ser um intelectual que, a todo instante, 

dialoga com as ciências. Em A Filosofia Francesa (2006b, p. 16), ele nos mostra a 

                                                           

9 Se a metafísica perante a validade do positivismo entrava em crise, o que fosse compreendido 
como realidades tangentes a ela, como o mundo da consciência, fenômenos psíquicos ou 

realidades espirituais eram, conjuntamente, combatidos pelo positivismo, já que estavam 
desprovidas de apreciação concreta e prática. 

10 É, em 1891, por exemplo, que Husserl publica sua tese de doutoramento Filosofia da 

Aritmética. 
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estreita relação do pensar filosófico com o fazer científico: “A filosofia francesa esteve 

sempre estreitamente ligada à ciência positiva”. Sendo assim, como já frisado, seus 

primeiros estudos foram orientados para pensar a rigidez do fazer científico, tendo como 

base o rigor do pensamento matemático. Durante seus primeiros anos como estudante 

no Liceu Fontanes, sua dedicação ao ensino da matemática lhe possibilitou o primeiro 

prêmio do Concurso Geral (Concours Général). Diretamente envolvido nesse ambiente, 

é de crer que o interesse de Bergson, como jovem entusiasmado com o progresso do 

conhecimento científico, pensasse a filosofia acompanhada por aquele progresso, ou 

seja, que ocupasse ou aspirasse ao estatuto de ciência.  

Esse entusiasmo intelectual faz com que o jovem Bergson seja um apaixonado 

pelas ciências naturais, interessado, sobretudo, em estudar o que fosse tangente à 

psicologia como também à biologia e os aspectos evolutivos. Tais áreas de 

conhecimento, na verdade, deixam marcas indeléveis em sua filosofia. É assim que o 

filósofo, no entanto, flertará com a química mental de Stuart Mill e, principalmente, 

com o evolucionismo filosófico de H. Spencer. Fato é que Bergson fora despertado para 

a filosofia de Spencer, por certo ideal de precisão. Sentia que nas conjecturas das 

abordagens especulativas faltava um elo entre teoria e prática, ou seja, que os conceitos 

desenvolvidos pelas filosofias precedentes pudessem ser referenciados com a própria 

realidade. Segundo nosso autor: “[...] o que mais faltou à filosofia foi a precisão”, e 

acrescenta: “Os sistemas filosóficos não são talhados na medida da realidade em que 

vivemos. São largos demais para ela” (BERGSON, 2001, p. 1253; 2006a, p. 3). 

Seria então Spencer que teria, em sua filosofia, a precisão necessária que almejava 

Bergson? Seria ele que, na qualidade de filósofo da evolução, teria abordado os 

verdadeiros problemas tangentes à vida? Aos olhos de Bergson, Spencer apresentava 

um sistema no qual os vazios da abstração seriam preenchidos com a concretude da 

própria vida. Suas explicações científicas seriam, enfim, guiadas pela particularidade 

dos fatos, bem como pela evidência da precisão rigorosa. A filosofia de Spencer parecia, 

no entanto, fazer exceção: “Uma doutrina, outrora, pareceu-nos fazer exceção, e é 

provavelmente por isso que a ela nos havíamos prendido em nossa primeira juventude”  

(BERGSON, 2001, p. 1254; 2006a, p. 4). Bergson, contudo, também percebe o 

reducionismo dos Primeiros Princípios
11

, uma vez que essa obra ainda se apoiava em 

                                                           

11 As limitações e mesmo contradições de Spencer, são apresentadas por Bergson da seguinte 

maneira: primeiramente, para a mentalidade de Spencer, a vida nada mais é que uma 
combinação físico-química, um platoplasma, o que implica dizer que o elemento determinante 
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generalizações vagas. Observa Bergson que as ideias últimas da mecânica não teriam 

sido aprofundadas. Assim, portanto, trabalhar esse déficit da doutrina de Spencer talvez 

possibilitasse ao próprio Bergson elevar-se a um patamar de precisão filosófica. A 

questão é que nosso pensador francês se incumbe da missão de preencher as lacunas 

deixadas por Spencer. À medida que foi explorando o programa spenceriano, ele se 

deparou com a ideia de tempo: “Ali, uma surpresa nos esperava” (BERGSON, 2001, p. 

1254; 2006a, p. 4), examina ele. Ao invés de se aprofundar em Spencer, o resultado foi 

se afastar dele.  

A surpresa de Bergson soa como decepção frente à filosofia do evolucionista, pois 

ali percebeu que Spencer se propusera a falar de um evolucionismo, mas esse não 

abarcava a evolução, já que ignorava o tempo real, que é a base para toda teoria da 

evolução: “Muito nos impressionou, com efeito, ver como o tempo real, que 

desempenha o papel principal em toda filosofia da evolução, escapa à matemática” 

(BERGSON, 2001, p. 1254; 2006a, p. 4). Spencer teria preparado um primoroso 

projeto; contudo seu fracasso estava em não se apropriar do tempo que realmente 

permite a evolução. Em vista disso, Bergson questiona: “Mas como compreender que a 

filosofia de Spencer, doutrina de evolução, feita para seguir o real em sua mobilidade, 

seu progresso, sua maturação interior, possa ter fechado os olhos àquilo que é a própria 

mudança?” (BERGSON, 2001, p. 1256; 2006a, p. 6). 

Estava Bergson descobrindo um novo tempo, estava entrando no domínio de uma 

percepção da vida interior, dos acontecimentos mais reais que vão além das “verdades” 

estabelecidas pelo positivismo. Tratava-se de uma experiência íntima do tempo real, 

diferentemente daquela em que Spencer se apoiava. Esse tempo não apresentava partes 

justapostas umas às outras, sendo assim indivisível. O tempo que despertou o interesse 

de Bergson era um tempo vivo cuja essência consistia em passar. O tempo é, em si, 

mobilidade constante. Diferentemente do tempo matemático, que, na opinião do 

filósofo, analogicamente é compreendido como uma linha, o tempo que se vislumbra 

agora é fluidez contínua: “A linha que medimos é imóvel, o tempo é mobilidade. A 

linha é algo já feito, o tempo, aquilo que se faz e, mesmo, aquilo que faz de modo que 

tudo se faça” (BERGSON, 2001, p. 1254; 2006a, p. 5).  

O elemento mais categórico, diríamos, da existência, no qual toda teoria da 

evolução deveria se sustentar, escapa aos olhos de Spencer; por outro lado, a perspicácia  

                                                                                                                                                                          
da vida já parte previamente de uma determinação objetiva e externa, isto é, do elemento 
físico. 
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de Bergson restitui ao tempo seu sentido mais originário, isto é, seu estado de durée.
12

 

Diríamos, portanto, que Bergson, com tal atitude, dá início à ruptura de paradigmas de 

orientação positivista, pois, ao teorizar um modelo de tempo que, até então, se fazia 

estranho às abordagens científicas da época, acaba por possibilitar ver, sob outro 

prisma, a essência do tempo que é um desenrolar contínuo, um fazer-se constante.  

Visto que, na conjuntura dos elementos que compõem os modelos científicos, o 

critério de verdade das ditas ciências positivas é a verificação por meio de medidas, o 

que Bergson apresenta foge ao entendimento da astuciosa ciência em voga. Cabe 

ressaltar que, diversamente dos laboratórios científicos, o campo de percepção do tempo 

real é a própria consciência. Assim, o tempo, como é descrito por Bergson, passa a ser 

primeiramente uma realidade da consciência; de outro modo, a consciência é o campo 

que possibilita a experiência originária do tempo como duração. Trata-se de uma 

experiência pessoal, de uma manifestação de fenômenos no domínio da consciência, 

sintetizados como duração pura, isto é, multiplicidades qualitativas que se interpenetram 

e se mostram como um todo desprovido de qualquer noção de espaço. A respeito disso, 

Bergson ainda se posiciona:  

E se investigássemos o que ela é? Como apareceria ela para uma 
consciência que quisesse apenas vê-la, sem medi-la, que apreenderia 
então sem detê-la, que por fim se tomaria a si mesma como objeto e 
que, espectadora e atriz, espontânea e refletida, reaproximasse, até 

fazer com que coincidam, a atenção que se fixa e o tempo que foge? 
(BERGSON, 2001, p. 1255; 2006a, p. 6). 

A duração seria o próprio acontecer do tempo dado à consciência. Vivê-la, 

consiste em experimentar a si mesmo, ou seja, experienciar a consciência como um 

fluxo que se sintoniza num tempo que ali transcorre. É nessa perspectiva que, à maneira 

de Bergson, a duração assume um gesto de acontecimento, uma manifestação do próprio 

ser, pois trata-se de uma síntese do acontecer temporal manifesto à consciência, não 

cabendo a ela, portanto, ser determinada e muito menos mensurada. A ela cabe, apenas, 

uma palavra: ser vivida. O que se percebe na descrição bergsoniana da duração como 

acontecimento de um tempo manifestado numa consciência? Ora, essa simbiose entre 

                                                           
12  Falaremos em pormenores acerca desse tema em Bergson no próximo capítulo, mas 

doravante se faz necessário mostrar algumas de suas peculiaridades, já que é mediante a 
supressão do tempo que dura, pela mentalidade positivista, que Bergson se despertará para 
uma filosofia que traz a marca de uma espiritualidade interior. Esse movimento realizado por 

Bergson não deixa de ser importante, no sentido de indicar a melhor direção que tomará seu 
pensamento.   
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tempo e consciência se compreende como um fluir dos estados internos manifestos em 

si mesmos? Como não entender que uma consciência que percepciona a si própria não 

pode ser uma consciência aberta para acontecimentos fenomenológicos?  

Tais questões passam a se tornar relevantes a fim de situar o movimento que 

Bergson realiza, desprendendo-se de uma mentalidade positiva, para, enfim, entrar no 

curso dos acontecimentos da vida no que ela tem de interior a si mesma. Como nos diz 

ele: “Tal era a questão. Com ela, penetrávamos no domínio da vida interior, pelo qual 

até então nos desinteressamos” (BERGSON, 2001, p. 1255; 2006a, p. 6). Assim, 

Bergson se desvencilhava de sua influência juvenil, pondo em questão os princípios das 

concepções materialistas, associacionista e evolucionista, no intuito de salvaguardar 

uma experiência da duração depurada dos preconceitos positivistas.  

Uma longa série de reflexões e de análises nos fez afastar um por um 

esses prejuízos, abandonar muitas ideias que havíamos aceitado sem 
crítica; finalmente, acreditamos reencontrar a duração interior 
totalmente pura, continuidade que não é nem unidade nem 
multiplicidade, e que não entra em nenhum de nossos quadros. 
(BERGSON, 2001, p. 1255; 2006a, p. 6). 

A ruptura, então, com a cultura cientificista tornou-se, pois, necessária, visto que 

os postulados epistêmicos vigentes não abriam uma experiência profunda da vida 

interior. Dessa forma, diz-nos Martins (1946, p. 24): “Havia de romper com o 

associacionismo, com o positivismo de Comte e com o agnosticismo de Spencer, e, 

mais que tudo, com o relativismo de Kant e dos kantistas”. Assim, portanto, o solo 

seguro da ciência em que Bergson se encontrava foi abalado, de modo que não podia 

mais ali permanecer. Sua atitude foi olhar para além do positivismo, visando acercar a 

verdadeira dimensão do real ignorada por aquela compreensão. O caminho para a vida 

do espírito (vivência de estados interiores) seria seu próximo passo ou, mesmo, a 

possibilidade de superação dos impasses cientificistas. O problema é que a solução 

cientificista se tornava cada vez mais dogmática, já que o método experimental 

penetrara os domínios do estudo da consciência. O projeto de naturalizá-la tornava-se 

inquestionável, uma vez que sua pretensão era tratá-la pelo mesmo viés metodológico 

das ciências empíricas, como se ela fosse, também, um objeto das ciências naturais, um 

dado não imediato, mas, sim, mediado empírico-matematicamente.  

Contra esse projeto de naturalização da consciência teria tomado curso na França, 

tempos antes de Bergson, uma corrente de pensadores dispostos a retomar a atitude de 

auscultação iniciada por Plotino. No século XVIII, Maine de Biran tornara-se o maior 
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representante do movimento que acenava para uma experiência espiritual da vida 

interior, movimento esse denominado “espiritualismo”. Pois bem, essa influência 

também teria levado Bergson a perceber as incongruências do positivismo, uma vez que 

a filosofia de Biran
13

 era o caminho no qual realmente deveria caminhar a metafísica:  

Desde o início do século, a França teve um grande metafísico, o maior 
que ela produziu desde Descartes e Malebranche: Maine de Biran 
(1766-1824). Pouco notada no momento em que apareceu, a doutrina 

de Maine de Biran exerceu uma influência crescente: podemos 
perguntar se a via que este filósofo abriu não é aquela na qual a 
metafísica deverá caminhar definitivamente. (BERGSON, 2006b, p. 
264-265).  

Bergson, a esse modo, seria conduzido para uma filosofia mais viva, tangente ao 

domínio do espírito. Juntamente com Biran, outros pensadores também inspiram 

Bergson, como Ravaisson, Lachelier e Boutroux
14

. Se não foram aqueles filósofos que 

teriam dado suporte para Bergson romper com as filosofias hegemônicas de seu tempo, 

entretanto a eles se deve pelo menos a inspiração de ver que há mais no espírito do que 

na matéria, ou seja: de perceber que, além de possíveis verdades determinadas em um 

campo empírico, existe o domínio da liberdade, o âmbito próprio de uma consciência 

que percepciona o tempo em seu desenrolar, tempo que pode ser vivenciado mediante a 

um contato íntimo consigo mesmo. Trata-se de filósofos que teriam impulsionado 

Bergson para formular sua filosofia em um âmbito espiritual, o que, em certo sentido, 

termina por caracterizar a filosofia bergsoniana da intuição.  

                                                           
13 Dada a considerável carência de literatura sobre a obra de Biran, especialmente no Brasil, ver 

a sugestiva pesquisa de mestrado de Marcelo Souza Koch Vaz Doppenschmitt (2008). 

14 Ravaisson, Lachelier e Boutroux seguiam a linha de pensamento de Biran desempenhando o 

papel de críticos, principalmente do mecanismo que dava suporte à rigidez do cientificismo. 
Eles buscavam, sobretudo, suscitar o âmbito mais íntimo tangível: o da liberdade. Bergson, 
todavia, não esconde sua admiração a esses autores. O que não seria demais dizer é que o seu 
contato com eles contribuiu, de alguma forma, com sua inclinação para o caminho de uma 
filosofia do élan. Exemplo disso é o lugar reservado, numa parte de O Pensamento e o 

Movente, para uma exposição de A Vida e A obra de Ravaisson, levando-nos a identificar sua 
real aproximação com esse filósofo, sobretudo no que diz respeito ao procedimento 
metodológico ravaissiano à filosofia. Bergson o identifica como “[...] método de unificação 
verdadeira” (BERGSON, 2001, p. 1455-14556; 2006a, p. 266). É de crer que o método 
referido é o que Bergson chamou de intuição filosófica, já que, por meio dela, “[...] o universo 
visível nos é apresentado como o aspecto exterior de uma realidade que, vista de dentro e 
apreendida em si mesma, nos apareceria como um dom gratuito, como um grande ato de 

liberdade e de amor” (BERGSON, 2001, p.1468; 2006a, p. 282). Eis o que propunha mostrar 
Ravaisson.   
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É inegável que a figura de Biran tenha sido significativa para Bergson, como é 

incontestável que Bergson tenha bebido da torrente do espiritualismo por aquele 

defendido. Aliás, quando Bergson fala de um contato com a realidade interior via 

intuição, já um século antes Biran teria tratado d'A Percepção Interna de sua Existência 

(L’Aperception Interne de son Existence), em seu Ensaio sobre os Fundamentos da 

Psicologia (Essai sur les Fondements de la Psychologie). Nesses trabalhos, Biran busca 

priorizar a experiência interior. Esse fato, por si só, atesta o quanto a teoria da intuição 

descrita por Bergson revela traços da filosofia biraniana, cujo entendimento real está na 

posse de nós mesmos por uma certa introspecção. A forte influência de Biran teria 

despertado Bergson das tendências de tratar o campo da consciência no que toca às 

vivências profundas a partir de um método experimental. É principalmente contra essa 

tendência que Bergson irá inclinar seu pensamento. 

Sendo assim, vemos que o terreno espiritualista deixou marcas profundas em 

Bergson. Ora, isso se justifica pelo contato que nosso autor teve com a filosofia de 

Maine de Biran. Diante disso, teriam razões aqueles que defendem que Bergson é um 

espiritualista? Bergson seria, no entanto, o sistematizador de Biran na escola do 

espiritualismo? Acreditamos que Bergson não teve esse interesse, tampouco de se 

limitar a um território discursivo puramente idealista, como uma espécie de refúgio da 

realidade externa. Sua real preocupação era salvaguardar o caminho espiritual e, por 

este, desenvolver um método que apontasse para um modo de compreensão para além 

da experiência obscurecida pelo positivismo. Cabe, entretanto, explicitar que o que 

Bergson faz de maneira alguma pode ser confundido com um idealismo que ignora a 

matéria. Sobre isso, Franklin Leopoldo atenta: “O equívoco é pensar que o espírito se 

afirma evitando a materialidade, quando na verdade ele se afirma sobre a materialidade 

e através dela” (SILVA, 1994, p. 338). O espírito que aparece na filosofia de Bergson 

não caminha para além da matéria. Na verdade, sua concepção é de um espírito que se 

afunda na própria matéria, portanto de modo algum coaduna com uma forma de 

idealismo metafísico alheio, inteiramente, à experiência do real. As evidências que 

temos nos fazem ver que, mesmo que Bergson tome como pano de fundo de sua 

filosofia o método de Biran, ainda se diferencia dele. Seus horizontes em alguma 

medida se distanciam, pois Biran buscava um conhecimento interior da realidade 

interior, enquanto que Bergson se encaminhava para o conhecimento interior da 

realidade exterior.   
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Vemos, portanto, Bergson se situar entre duas tendências: uma positivista e outra 

espiritualista. Apesar de ambas se tornarem base para seu pensamento, percebe-se que 

ele não se restringe a nenhuma delas, visto que elas apresentavam certas incongruências. 

Bergson tão logo propõe formular seu pensamento para além desses limites ou escolas. 

Sua leitura da tradição filosófica visa escavar uma camada de experiência mais profunda 

que tangia as concepções modernas, mas que lhes escapara totalmente. É nesse sentido 

que o trabalho de Bergson em muito se assemelha a certo espírito fenomenológico, na 

acepção que Husserl dera quando aludira à ideia de uma “arqueologia”. Olhando para a 

tradição metafísica, Bergson tenta trazer à luz o que estava até então oculto, tal como a 

problemática do movimento e do tempo. Digamos que sua disposição, como filósofo 

que busca compreender realmente a tradição, consiste em se pôr nos problemas mais 

profundos ignorados pelas abordagens filosóficas. Sua crítica não é uma atitude de 

negação. Pelo contrário: ela tem em vista a tarefa de desconstruir para firmar posição 

sob novas bases, já que, em seu contexto, o descrédito da metafísica já assumira um 

lugar comum. Assim, Bergson se propõe a tarefa de escavar o terreno dos conceitos 

metafísicos para desconstruir os falsos problemas ali sustentados, a fim de descortinar o 

real naquilo que contém de radicalmente original. 

1.3 Crítica à tradição metafísica: o problema do estático  

Um dos problemas primordiais que tem sustentado o elo entre a metafísica 

tradicional e o pensamento moderno é a tendência intelectualista. Tal tendência seria a 

responsável pelos equívocos que permeiam a filosofia. Conforme Bergson, se 

referenciarmos os procedimentos científicos e mesmo filosóficos do período moderno, 

veremos que realmente são sustentados por um posicionamento intelectualista. Esse 

pensamento naturalmente se limita a fragmentar uma realidade com o objetivo de 

analisá-la, explicá-la. Como a tarefa da inteligência se concentra na análise, os 

paradigmas que tomaram como base tal tendência serão essencialmente analíticos e 

desinteressados do real, tal como se dera no discurso clássico da metafísica, aquele de 

inspiração cartesiana. Rossetti situa o diagnóstico bergsoniano de que a inteligência se 

limita a tomar os instantes, deixando despercebido o próprio movimento que a 

engendrou:  

A inteligência não foi feita para pensar o todo e sua essência, e, 

quando se põe a construir uma metafísica, inúmeros são os equívocos 
que daí decorrem [...]. Portanto, a inteligência, como conhecimento 
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localizado e parcial, surgida com a matéria e referindo-se sempre ao 
espaço, não pode conhecer a totalidade do movimento maior que a 
criou, porque não compreende o todo em sua continuidade de 
mudanças, em sua mobilidade real e a interpenetração recíproca de 
seus elementos.  (ROSSETTI, 2004, p. 33). 

Em termos bergsonianos, a inteligência se torna incompatível como método para 

ascender à pura realidade. Em se tratando da metafisica antiga, Bergson vê uma íntima 

relação entre o que ela tinha por método e a estrutura da inteligência. Diz-nos ele: 

(2001, p. 762; 2005, p. 342): “[...] a filosofia antiga procede como o faz a inteligência. 

Instala-se, portanto, no imutável, brinda-se com apenas ideias”. A metafísica que tem 

por aspiração definir o princípio e a essência do real, essa nos dá, no entanto, daquele, 

apenas uma representação intelectual, uma vez que se deixa guiar por aparatos 

intelectivos, caindo, assim, em contradição. 

 A leitura de Bergson da tradição tem como intuito dissolver essa concepção 

sintomaticamente racionalista do real, a fim de descrevê-lo naquilo que, 

fenomenalmente, se efetiva em sua concretude, desprovido de conceitos que o 

encobriam. Bergson observa que os equívocos que permeiam a metafísica, eles a 

acompanham desde o seu nascimento, de modo que a tradição filosófica, em sua 

compreensão, nada mais é do que uma história de equívocos.  Em sua base se enraízam 

grandes contradições. Ora, Zenão teria sido o primeiro metafísico que, uma vez, 

intelectivamente obcecado, teria ignorado a mobilidade mesma que comporta a 

realidade, estabelecendo, portanto, o imutável como fundamento último. Assim 

descreve Bergson: “A metafísica data no dia em que Zenão de Eléia assinalou as 

contradições inerentes ao movimento e à mudança tal como a inteligência se os 

representa” (BERGSON, 2001, p. 1259; 2006a, p. 10). Olhar pela ótica puramente 

intelectiva é, portanto, não perceber que o real é mobilidade. O limite de Zenão 

consistira em ignorar o movimento afirmando, pois, a sua impossibilidade. 

Torna-se oportuno ainda dizer, segundo Bergson, que o real é o próprio 

movimento: “[...] o movimento, qualquer que seja sua natureza íntima, torna-se uma 

incontestável realidade" (BERGSON, 2001, p. 329; 2006c, p. 226). Ainda acrescenta: 

“[...] se movimento existe, como uma simples relação: trata-se de um absoluto” 

(BERGSON, 2001, p. 332; 2006c, p. 230). É assim que Zenão, uma vez crente de que o 

estático persiste sobre a mobilidade, acabou se iludindo por seguir o que dita a 

inteligência: ignorar a dinamicidade das coisas e agir sobre o que é estático. A 

metafísica seguiu este preceito: se orientou, religiosamente, pelo que Bergson descreve 
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como “visão cinematográfica” da realidade. “Esta” – nota ele – “[...] consiste em tomar 

uma série de instantâneos do regimento que passa e projeta esses instantâneos na tela, 

de modo que se substituam muito rapidamente uns aos outros. Assim faz o 

cinematógrafo” (BERGSON, 2001, p. 753; 2005, p. 330).   

A alusão de Bergson é de que nosso conhecimento se estrutura por uma espécie de 

mecanismo cinematográfico, ou seja, a inteligência é equiparada a um aparelho que tem 

por função capturar instantes e justapô-los uns aos outros, causando-nos a impressão de 

um devir, quando, na verdade, o movimento ali apresentado é artificial, não passando de 

uma reconstituição intelectual. Ainda acrescenta:  

Tal é o artificio do cinematógrafo. E tal é também o de nosso 

conhecimento. Em vez de nos prendermos ao devir interior das coisas, 
postamo-nos fora delas para recompor artificialmente seu devir. 
Tomamos vistas quase instantâneas da realidade que passa e, como 
elas são características dessa realidade, basta-nos enfileirá-las ao 
longo de um devir abstrato, uniforme, invisível, situado no fundo do 
aparelho do conhecimento, para imitar o que há de característico nesse 

devir ele próprio (BERGSON, 2001, p. 753; 2005, p. 330-331). 

Platão não procedeu de forma diversa ao afirmar que o imutável se torna o 

fundamento da realidade. Baseando-se em uma visão intelectualista, o ateniense 

concebe da realidade apenas o que lhe aparece como “estático”, ou seja, como partes 

fragmentadas do todo. O problema é que, para Platão, o movimento não passa de uma 

quimera, isto é, uma simples construção ou montagem de partes. O real concreto é 

substituído por ideias vagas. Assim, ele teria conduzido a metafísica a buscar seu 

fundamento fora do mundo real e sensível.  

Foi assim que a metafísica foi levada a procurar a realidade das coisas 

acima do tempo, para além daquilo que se move e que muda, fora, por 
conseguinte, daquilo que nossos sentidos e nossa consciência 
percebem. Desde então, a metafísica já não podia ser mais que um 
arranjo de conceitos mais ou menos artificial, uma construção 
hipotética. (BERGSON, 2001, p. 1259; 2006a, p. 10).  

Platão elevava então a metafísica ao mais alto grau do idealismo, ou seja, fora 

daquele idealismo extremo, em que tudo transfigura como aparência. Ao ver de 

Bergson, o que Platão faz é cair no que ele tanto se opôs: no próprio mundo das 

aparências, pois a imobilidade é o que nos aparece, não sendo, enfim, o real. Daí resulta, 

em termos bergsonianos, que a inteligência encobre o fenômeno do acontecer real, isto 

é, encobre a mobilidade constante, levando-nos a aceitar as ilusões produzidas pelo 



30 
 

intelecto. A esse modo não resta dúvida de que a análise que Bergson faz da concepção 

platônica da noção de verdade tem por finalidade descortinar aquela visão aparente, 

pois, na posição bergsoniana, a realidade inteligível, sustentada por Platão, busca uma 

certa imunidade a qualquer princípio de mudança, tornando-se “encapuzada” pela ilusão 

do estático.  Expõe o autor francês:  

Sob o devir qualitativo, sob o devir evolutivo, sob o devir extensivo, o 

espírito deve procurar o que é refratário à mudança: a qualidade 
definível, a forma ou essência, o fim. Tal foi o princípio fundamental 
da filosofia que se desenvolveu no decorrer da antiguidade clássica, a 
filosofia das Formas ou, para empregar um termo mais próximo do 
grego, a filosofia das Ideias. (BERGSON, 2001, p. 760; 2005, p. 340).  

O que Bergson concebe como a verdadeira dimensão do real é ignorado por esses 

grandes polos metafísicos que, na tentativa de traçar descrições incontestáveis da 

realidade, acabam por criar ilusões que, de alguma forma, desembocaram em todas as 

esferas do conhecimento. Bergson admoesta: “Mas, assim que colocamos as Ideias 

imutáveis no fundo da realidade movente, toda uma física, toda uma cosmologia, até 

mesmo toda uma teologia segue-se necessariamente” (BERGSON, 2001, p. 761; 2005, 

p. 341). 

O que vemos no florescimento da filosofia moderna nada mais é do que uma 

grande tendência de “zenonizar” ou mesmo de “platonizar” o conhecimento. Mesmo 

que haja um discurso de eliminação da metafísica, o positivismo se serve de seus 

princípios, ou seja, se serve em boa medida da análise intelectiva. O positivismo se 

propõe a estabelecer certezas absolutas por meio de um método experimental, mas o que 

faz é generalizar o que a inteligência capta. Nesses termos, podemos dizer que há um fio 

condutor que liga a concepção de verdade dos antigos, principalmente a platônica, ao 

projeto mecanicista moderno. Bergson, entretanto, deixa patente que essa tendência é 

uma forma de ignorar o que é essencial na realidade, uma vez que o sentido de 

prioridade ali é invertido, conferindo demasiada atenção, exclusivamente, ao fator 

estático. Como ele próprio argumenta: “No fundo da filosofia antiga jaz 

necessariamente esse postulado: há mais no imóvel do que no movente e passa-se da 

imutabilidade para o devir por via de diminuição ou de atenuação” (BERGSON, 2001, 

p. 762; 2005, p. 342). Pois bem: a concepção de verdade, em Bergson, segue mais a 

essência mesma das coisas, isto é, sua fluidez constante. Invertendo o postulado antigo, 

o pensador francês assevera que: 
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[...] há mais em um movimento do que nas posições sucessivas 

atribuídas ao móvel, mais em um devir do que nas formas 
atravessadas sucessivamente, mais na evolução da forma do que as 
formas realizadas uma após a outra. (BERGSON, 2001, p. 762; 2005, 
p. 341).  

O movimento, segundo a concepção bergsoniana, é um fato, porém a percepção 

da mutabilidade constituinte da realidade em seu todo escapa aos olhos da ciência e da 

filosofia que tomam como ponto de partida os hábitos da inteligência. Em outras 

palavras, o conceito tradicional de “verdade” possui uma estreita ligação com aquilo 

que é refratário à mudança. O devir ontológico é freado pela gama conceitual que 

difunde o estático como certeza absoluta. Eis aí um grave problema no entendimento do 

autor que concebe o movente como o próprio absoluto. 

Como já salientado, nas espreitas do saber da metafísica tradicional é encontrável 

a mentalidade moderna científico-filosófica, prestes a abraçar a herança daquele saber, 

comprometendo-se em prolongar aquelas incongruências, corroborando, nesse caso, a 

afirmação da estaticidade. Não é de se estranhar se realidades como tempo, duração e 

mesmo a consciência são tratadas no seio do, já referido, paradigma, como que 

correlacionadas ao espaço, uma vez que delas é destituído qualquer resquício de 

mudança. Não poderia ser de outra maneira já que a visão cinematográfica ainda ali 

persiste.  

De qualquer forma, cabe deixar claro que, de modo algum, o filósofo francês se 

põe como adversário inconsequente da filosofia clássica, ignorando, de maneira 

grotesca, tal saber. Muito pelo contrário: como havíamos mencionado, ao passar pela 

história da filosofia, Bergson reconhece o mérito da tradição filosófica. Sua empreitada 

como crítico daquele modelo teórico se configura, sobretudo, em uma tentativa de 

reabilitar aquela metafísica no solo contemporâneo, possibilitando, assim, uma fusão 

entre sujeito e mundo naquilo que esse tem de essencial: a mudança.  

Denunciar os equívocos da antiga metafísica torna-se uma tarefa premente para 

Bergson, uma vez que se propunha a derrubar a barreira conceitual que havia entre o ser 

e o que dele se conhece. A mobilidade afirmada como ludibriação de nossa 

sensibilidade, estava em via de se extinguir. Do outro lado da moeda teríamos uma 

metafísica disposta a captar a fluidez que é a própria natureza das coisas, em sua fonte, 

quer dizer, uma metafísica que verdadeiramente segue as ondulações do real. 

Assim, seria a metafísica uma vez liberta dos grilhões conceituais: visaria o 

contato direto com a realidade no que ela tem de mais íntimo. Para tanto, os 
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questionamentos de Bergson às certezas produzidas pela racionalidade do sistema 

tradicional eram constantemente lançados e, como já é sabido, é a filosofia platônica 

que se apresenta como alvo frágil de tais questionamentos.  

No que foi exposto, entende-se que as reflexões de Bergson, sobretudo as fulcrais 

presentes ao longo do quarto capítulo de A Evolução Criadora, se revelaram, 

especialmente caras ao sistema metafísico clássico, custando-lhe a supremacia do que se 

afirmava como real estático. Este se tornava cada vez mais ínfimo perante a teoria 

bergsoniana, que corroborava o real como mobilidade. O filósofo francês traz à tona 

certos problemas tangíveis ao conhecimento humano. Ali, tornou-se evidente, conforme 

nota Bento Prado Jr. (1989, p. 32). que “[...] o seu propósito é desenhar a epopeia da 

inteligência às voltas com a fantasmagoria que produz e que fascina”. Isso revela que 

Bergson identifica os pressupostos da inteligência como ostensivos para difundir as 

autênticas questões filosóficas: apresentar o real em suas íntimas ondulações. Por vez, a 

inteligência acaba assumindo a função de fantasiar a realidade, sem, contudo, deixar 

transparecer a essência mesma das coisas. O cume dessa problemática é evidenciado 

pela íntima relação que há entre inteligência e história da metafísica.    

Cabe observar que Bergson concebe a história da filosofia perpassada por um fio 

dialético ou, melhor: “[...] a história da filosofia é entendida como dialética” (PRADO 

JR, p. 30). A seu ver, a dialética comporta um universo de ilusões, cujo germe está na 

própria disposição nativa da razão. A propósito, tomemos, mais uma vez, o exemplo da 

filosofia platônica, cujo procedimento é, essencialmente, dialético. Em Platão, o modelo 

a partir do qual o conhecimento é obtido carece de mediação. Não obstante é essa 

mediação que vem se deflagrar no modo parcial quanto ao conhecimento do real. Do 

ponto de vista bergsoniano, Platão teria fragmentado o absoluto, isto é, o todo movente, 

dada pela oposição entre aparência movente e essência estática. Desse modo, longe se 

está de conhecer a realidade, uma vez que se conhecem apenas as partes. Tal método, 

acredita Bergson, tem por finalidade realizar a fuga do sensível, ou seja, trata-se de um 

despojamento do factual, trata-se do afastamento do devir.  

Como a linguagem traz consigo uma essência intelectual, o sentido que é dado 

por ela às coisas não passa de uma conversão. Assim, a dialética clássica fundamentou a 

apreensão da realidade por uma conversão linguística. Bergson, por esse viés reflexivo, 

expõe: 

Um Platão, um Aristóteles adota o recorte da realidade que encontram 
já pronto na linguagem: “dialética”, que se prende a διαλέγειν, 
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διαλέγεζθαι, significa ao mesmo tempo “diálogo” e “distribuição”; 
uma dialética como a de Platão era ao mesmo tempo uma conversação 
na qual se procurava estabelecer um acordo sobre o sentido de uma 
palavra e uma repartição das coisas segundo as indicações da 
linguagem. (BERGSON, 2001, p. 1321-1322; 2006a, p. 91). 

A questão é que Bergson se opõe ferrenhamente a toda estrutura dialética que 

engendra o conhecimento por via discursiva, já que ela parte das condições naturais da 

linguagem para encontrar a essência das coisas. Por outro lado, a linguagem na 

qualidade de “signo” opera pelo que dita a inteligência, tornando-se, assim, insuficiente 

a dar conta do que se propôs. O fato é que, aos olhos de Bergson, a dialética acarreta 

enormes dificuldades, já que, por necessitar de mediações, não tem acesso ao todo da 

realidade. Seu princípio é fracionar e conhecer apenas as partes. Além disso, na 

tentativa de proceder por critérios analíticos, produz o que Bergson entende por misto 

mal analisado, pois, não conseguindo fazer a diferença de natureza das coisas, transmite 

a diferença de grau. Bergson questiona a dialética pelos grandes equívocos da filosofia 

transmitidos à ciência, tal como a tentativa de mensurar o tempo que, em sua essência, é 

pura sucessão. 

O problema maior que toca a dialética, segundo nosso autor, é a necessidade da 

negação, isto é, a oposição entre o ser e o não-ser. A ideia de não-ser reflete a própria 

degradação do ser. Ao contrário, em Bergson, não se configura a negação; o ser não 

deixa de ser, há, sim, uma mudança no sentido de atualização. Por exemplo: na 

perspectiva dialética, o tempo é fixo. Para se afirmar o presente é necessário negar o 

passado. Ora, segundo a posição bergsoniana, o tempo age e o passado não deixa de ser, 

mas, tocando o presente, se atualiza. O presente não se determina, mas sempre está em 

via de se fazer. 

Outro expoente da dialética que apresenta o contraste negação-afirmação é Hegel, 

pois, como nos diz Vieillard-Baron (2001, p. 517): “A filosofia de Hegel em si repousa, 

no entanto, sobre um paradoxo fundamental que é que o absoluto deve negar a si 

mesmo por ser absoluto, ou seja, a identidade da identidade e da diferença, com o qual 

Hegel inaugura seu próprio pensamento”. Trata-se de reconhecer que há, em Hegel, um 

paradoxo constante, pois, ao mesmo tempo que se pensa o absoluto, se pensa também a 

sua finitude por meio de sua negação. Sua constituição implica sua própria degradação. 

Identidade e diferença se conjugam num movimento circular. A ideia do saber absoluto 

é fixa e, ao mesmo tempo, degradante, o que impede de se ter um conhecimento da 

totalidade sem que se perca algo dele. 
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Por conta dessas dificuldades, claramente, Bergson não simpatiza com o método 

dialético. Sua atenção está voltada para um método que possibilita sobressair a visão 

parcial e contraditória da realidade. Trata-se, para ele, de um método que, não 

necessitando de mediações discursivas, torna possível o contato com a realidade tal 

como ela é. Esse novo procedimento é a intuição
15

, que visa o conhecimento absoluto. 

Silva (2015, p. 119) nos descreve como intuição e dialética no contexto aqui 

bergsoniano não se convergem:  

[...] a dialética é, aos olhos do intuicionista, um procedimento inócuo 

em relação à ideia de ser, uma vez que o próprio ser, em si mesmo, 
está, a priori, imediatamente presente no espírito. Para se ter acesso a 
ele, é absolutamente dispensável qualquer mediação.  

Assim, como já frisado, a intuição dispensa a mediação por via, exclusivamente, 

discursiva. A intuição é uma simpatia imediata naquilo que se busca conhecer. 

Diversamente da dialética, a intuição jamais obscurece o real. Eis a razão pela qual 

Bergson, ao criticar os sistemas filosóficos, nota o quanto deixaram escapar o real, 

resultando, assim, na elaboração de um novo método como via necessária para abordar 

os verdadeiros e sumários problemas. É que a posição metafísica clássica consistia em 

conduzir o conhecimento por uma apreensão intelectiva, redundando numa adequação 

da verdade articulada de modo descontínua em um espaço determinado. 

A posição crítica bergsoniana frente ao procedimento dialético se dirige no 

sentido de que se mostra inviável uma apreensão do ser por via discursiva. Essa posição 

fez com que, aos poucos, o filósofo francês se aproximasse daquilo que marcaria, 

indelevelmente, sua obra, a saber, a de uma filosofia da intuição. Cumpre dizer que, a 

respeito disso, inúmeras críticas foram-lhe dirigidas, como é o caso de Gabriel Marcel, a 

partir de um significativo texto programático
16

. O que Marcel problematiza 

                                                           
15 A intuição bergsoniana é um conceito-chave nessa pesquisa. Por tal motivo desenvolveremos 

exclusivamente um capítulo sobre ela, mas, por ora, de antemão é providencial mostrar, 
mesmo que sumariamente, algum aspecto do método que Bergson indicará em substituição ao 
método dialético.   

16 Mesmo que não seja nosso intuito mostrar os pormenores resultados desse confronto, 

principalmente dos argumentos dos assíduos defensores do método dialético, tornamos 
presente a figura emblemática de Gabriel Marcel, que também vem compor aquele cenário. É, 
sobretudo, em As Condições Dialéticas da Filosofia da Intuição (Les Conditions Dialectiques 
de la Philosophie de l’Intuition) (1912) que Marcel tenta desconstruir a herança recebida da 
filosofia de Bergson, apontando os pontos falhos e contraditórios da proposta intuicionista. 

Mesmo com as prerrogativas resguardadas por Marcel à dialética, quando diagnostica na 
intuição um certo teor de abstração, ao pretender erigir certo “saber absoluto”, nos parece que 
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precisamente, à luz, sobretudo, de Bergson, são as condições de uma filosofia da 

intuição. A nosso ver, malgrado o olhar refinadamente crítico de Marcel, a teoria 

bergsoniana da intuição não é, de todo, rechaçada. Marcel afirma, pois, que a “[...] 

dialética não deve se exercer sobre a ideia de ser, mas sobre o ser ele-mesmo” 

(MARCEL, 1912, p. 644). Ora, entendemos, em virtude disso, que ele reconhece 

mesmo que, com muita cautela, o postulado bergsoniano de que o conceito, por si 

mesmo, é vazio. Nessa medida, portanto, o conceito não pode apreender inteiramente o 

ser em sentido hegeliano. Isso fica claro, conforme as palavras de Silva (2015, p. 122):  

Eis, aqui, o núcleo da tese de Marcel: ao atribuir outro papel à 
dialética, o filósofo compreende que a tarefa, para o momento, não é 
mais a de operarmos com uma simples ideia ou conceito de ser. 

Permanecer nesse nível, excludente por definição, é manter-se ainda 
numa posição arbitrária, absolutamente criteriológica.  

A bem da verdade, por muito tempo Bergson combateu o ideal de totalização 

conceitual. A questão é que, pela dialética (especialmente em sua feição hegeliana), o 

acesso ao ser torna-se impossível, pelo menos enquanto ela (a dialética) se encontrar 

estruturada demasiadamente à raiz intelectiva. É dessa forma que a teoria bergsoniana 

da intuição desempenha um papel substancial na filosofia. É o que não deixa a menor 

dúvida, segundo essas palavras de Bergson: “Não há subterfúgio possível; adeus ao 

artifício dialético que adormece a atenção e que dá, em sonho, a ilusão de avançar”  

(BERGSON, 2001, p. 1309; 2006a, p. 75).   

A proposta da intuição na filosofia bergsoniana representa a derrocada da 

dialética, em tudo que essa apresenta uma superficialidade discursiva na descrição da 

realidade. O caminho proposto por Bergson consiste em sair do universo conceitual para 

ir às coisas em sua imprevisibilidade. Assim: “Quem quer que se tenha desprendido das 

palavras para ir às coisas, para reencontrar-lhes as articulações naturais, para aprofundar 

experimentalmente um problema, sabe bem que o espírito caminha então de surpresa 

em surpresa” (BERGSON, 2001, p. 1323; 2006a, p. 93).  

                                                                                                                                                                          
não há, ali, uma total negação da intuição. Ou seja: o texto marceliano ressignifica a dialética a 

fim de estabelecer outro estatuto da experiência intuitiva. Marcel fala de uma “intuição cega” 
cuja concretude é revestida dialeticamente.  
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„Ir às coisas‟, acrescentaríamos, „mesmas‟, não para forçar o pensamento de 

Bergson, diríamos, para um gesto mais fenomenológico
17

, mas sim para explicitar que, 

na perspectiva bergsoniana, a superação da dialética representa, no âmbito do 

pensamento filosófico, mais que uma mudança paradigmática. Dito de outra forma, é 

saindo do movimento teórico afirmação-negação, nível conceitual, que o contato com as 

próprias coisas é possível. Assim, a viabilização do sentido de experiência deixa de ser 

apenas reflexiva para tornar efetiva a articulação do pensamento com as coisas reais. 

Em outros termos, há uma tentativa de Bergson de redefinir a metafísica pela rica noção 

de experiência.   

A intuição é, seguramente, o que se configura como vetor da filosofia bergsoniana 

à realidade substancial, concreta, em tudo o que essa possui de próprio. Referimo-nos, 

por esses termos, à realidade em si, cujos expoentes peculiares se apresentam em graus 

de duração.   

É curioso que, na estrutura da filosofia de Bergson, a duração aparece como 

conceito central, ápice fenomenal do acontecer vital. Por outro lado, é a intuição a chave 

que possibilita o acesso àquele acontecimento, no entanto a intuição, como método 

proposto por Bergson, aparecerá posteriormente ao conceito de duração. Dessa forma, 

seguindo o movimento de reflexão de nosso filósofo, dirigimo-nos agora à problemática 

da duração. 

  

                                                           

17 É inegável que há certo fenomenalismo na filosofia de Bergson, mas, por ora, não nos atemos 

a essa questão. Desenvolveremos, sim, essa temática, mesmo que não seja de tamanha 
profundidade, em um tópico do último capítulo. 
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2 A TEORIA DA DURAÇÃO 

 

“Mas essa duração, que a ciência elimina, que é difícil ser 

concebida e expressa, sentimo-la e vivemo-la” (BERGSON). 

 

A temática da duração marca toda a filosofia bergsoniana. Se observarmos 

atentamente o movimento do pensamento de Bergson, veremos que, desde a obra 

inaugural Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, de 1889, à sua derradeira 

obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião, a duração torna-se um conceito-chave e 

que não perde seu estatuto de problemática central no pensamento de nosso autor. É, 

sobretudo, na obra de 1889, especificamente, no capítulo II, que Bergson apresenta a 

duração como autêntica realidade na qual se centram conceitos tais como acontecimento 

vital, tempo, movimento enquanto liberdade, estados qualitativos da consciência, entre 

outros que inseparavelmente são compreendidos como realidades que duram. Diríamos 

que a duração representa, na estrutura da filosofia de Bergson, uma espécie de termo 

centrípeto para o qual as questões de fundo ontológico de alguma forma convergem. A 

não compreensão da dimensão conceitual que ocupa a duração na filosofia de Bergson 

tem suscitado reflexões equivocadas daquela filosofia, pois não foram levados, por parte 

de seus opositores, em conta aspectos autênticos de tal conceito na formulação de suas 

críticas.  

2.1 Duração psicológica: o problema do espaço 

A concepção bergsoniana de duração se investe como contraponto à hegemonia 

dos modelos cientificista de inspiração positivista. Já se sabe que esse contexto 

compreende os meados do século XIX e início do XX, período no qual o 

associacionismo e a psicologia experimental floresciam exponencialmente. Bergson, no 

entanto, contesta a tendência capciosa dessa mentalidade dominante, cujo panorama é 

retratado pelo autor no Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência. O problema-

guia no qual o Ensaio se orienta visa investigar, digamos, o mundo da consciência. Seu 

diálogo com o projeto de naturalização da consciência via o paralelismo psicofísico fez 

Bergson perceber que as consequências em pôr os estados psicológicos em 

correspondência direta com o mundo físico eram desastrosas.  
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Bergson, desde então, reconhece que a vida psíquica não pode ser interpolada pelo 

parâmetro matemático, já que as relações dos estados psicológicos não seguem leis 

mecânicas inflexíveis. Nesse curso, seu programa propõe salvaguardar a vida da 

consciência, combatendo assim os critérios métricos, os quais, por sua vez, vinham se 

revelando, segundo ele, inadequados à vida espiritual. 

O que tem alimentado tal procedimento naturalizante da consciência é a confusão 

que se presta entre as realidades múltiplas, compreendidas por Bergson como sendo de 

duas maneiras: uma física e outra, de ordem psicológica. Uma possui como maior 

característica a quantidade, a outra, a qualidade. Aquela é extensiva, esta é intensiva. A 

de ordem física possui como terreno o espaço, já a multiplicidade psicológica habita no 

plano da consciência; consciência essa desprovida de qualquer dimensão espacial. 

Bergson observa: 

Donde, finalmente, se deduz que 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 
sem intermediário de alguma representação simbólica, em que 
necessariamente intervém o espaço. (BERGSON, 2001, p. 59; 1988, 
p. 65). 

Tornar clara essa distinção implicaria delimitar suas fronteiras e, assim, evitar um 

dano maior, aqui diagnosticado como coisificação da consciência, justamente por a ela 

atribuir aspectos inteiramente extraídos das deduções físicas matemáticas, ou seja, de 

tratá-las a partir de parâmetros tais quais os mecanismos concernentes ao espaço 

homogêneo.    

O espaço, como aludimos, é preenchido propriamente pelas multiplicidades 

numéricas: ele é o lugar, digamos assim, do estabelecimento da operação matemática, 

como bem expõe Bergson: “Mas toda a ideia clara do número implica uma visão no 

espaço” (BERGSON, 2001, p. 54; 1988, p. 60), ou seja, é a partir de nossa concepção 

de espaço que chegamos à abstração numérica, mesmo que pensemos um número 

qualquer, como, por exemplo, 50. Assim, por um lado, sua totalidade ali representada se 

opera pela articulação de suas unidades; de outro, por um processo de soma. Há quem 

diga que no número 50 há a presença de outros números inferiores. Ora, de fato, isso 

parece uma questão incontestável, porém o que se deve observar é que aquela presença 

é inteiramente representativa ou simbólica, pois não há entre si, uma interpenetração, 

mas, sim, somas. Se há soma, é porque há também espaço e, se há espaço, intervalos, 
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pontos separados, então há também justaposição entre tais pontos. É nesse sentido que 

pensa Bergson: 

 Para que um número vá aumentando à medida que avanço, é 

necessário que retenha as imagens sucessivas e as justaponha a cada 
uma das novas unidades de que evoco a ideia: ora, é no espaço que 
semelhante justaposição se opera, e não na pura duração. (BERGSON, 
2001, p. 53; 1988, p. 58).  

É no espaço que o todo pensado também é digno de ser dividido. Assim, portanto, 

ele por si só, já é excludente enquanto referência à duração.  

A multiplicidade que se constitui no espaço homogêneo apresenta características 

antagônicas, já que cada parte que representa o todo é numericamente heterogênea, 

jamais consolidando a interpenetração de elementos diversos. Sempre que nos 

relacionamos no espaço, nosso entendimento fixa barreiras que limita a compreensão da 

multiplicidade como heterogênea em sentido qualitativo. Sobre isso, arbitra Bergson: 

“Involuntariamente, fixamos num ponto do espaço cada um dos momentos que 

contamos, e é apenas com esta condição que as unidades abstratas formam uma soma” 

(BERGSON, 2001, p. 54; 1988, p. 59). 

O espaço, tal qual apresentado por Bergson, configura-se por pontos-limite entre 

as possíveis interpenetrações das multiplicidades que ali se encontram, de modo que a 

presença de intervalos permite apenas uma relação articulada por um plano matemático, 

possibilitando serem justapostas umas às outras. Se fôssemos cogitar a passagem de um 

elemento a outro, essa se daria “[...] sempre por safanões, saltos bruscos, se assim nós 

podemos exprimir, que passaremos de uma a outra”, afirma Bergson (2001, p. 56; 1988, 

p. 62).  

Habituados com o espaço, nossa ação e compreensão sempre estarão orientadas a 

ele; por isso, talvez sejam de difícil compreensão as multiplicidades que se encontram 

na dimensão da consciência sem que as olhemos já por uma perspectiva do espaço. De 

outro modo, as pretensões científicas não se desfizeram desse hábito, uma vez que 

derrubaram as fronteiras e transportaram à consciência a noção de espaço, orientando o 

senso comum a aceitar, sem maiores questionamentos, a matéria digna da percepção 

espacial, isto é, fragmentada. Vejamos o que diz Bergson:  

A ciência limita-se a atrair os nossos olhos para esta matéria: se não 
tivéssemos já localizado o número no espaço, ela não conseguiria, 

decerto, levar-nos a transpô-los para aí. É preciso, pois, que, desde o 
princípio, nós tenhamos representado o número por uma justaposição 
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no espaço. É a conclusão a que primeiramente tínhamos chegado, 
baseando-nos no fato de que toda a adição implica uma multiplicidade 
de partes, simultaneamente percepcionadas. (BERGSON, 2001, p. 58; 
1988, p. 63). 

A concepção de ciência moderna tem se sustentado no princípio ─ difundido 

principalmente pela aritmética ─ de que número e espaço se encontram mutuamente 

imbricados. Esse talvez seja o motivo de Bergson expressar-se da seguinte maneira: 

“Logo, diremos que a ideia de número indica a intuição simples de uma multiplicidade 

de partes e de unidades, absolutamente parecidas umas com as outras” (BERGSON, 

2001, p, 52; 1988, p. 58), multiplicidade na qual a ideia de diferença singular se 

dissolve inteiramente. Sendo assim, as realidades como dados internos da consciência 

são constituídas principalmente por suas multiplicidades heterogêneas em sentido 

qualitativo, como é o caso do tempo, que passa a ser fragmentado e mesurado pelas 

ciências positivas e, assim, deixa de ser compreendido em sua autenticidade.  

 Céticos com as realidades da consciência, poderíamos nos interpelar: Acaso é 

possível conceber o tempo ou qualquer realidade em sua base originária, neste caso, a 

consciência, sem que transportemos para lá a noção de espaço? Bergson mostra-se 

incisivo quanto a essa questão, respondendo que: “[...] sem dúvida, é possível, como 

mostraremos adiante, conceber os momentos sucessivos do tempo independente do 

espaço” (BERGSON, 2001, p. 54; 1988, p. 59). 

O que Bergson expõe assegura a possibilidade de uma experiência real do tempo 

naquilo que ele tem de próprio. Para tanto, é necessário haver a superação habitual de 

privilegiarmos o espaço por razões utilitárias de nossa vida cotidiana, uma vez que, em 

virtude de nossa vida prática é que ele próprio se mostra como entrave que impede de 

enveredarmos nos aspectos mais relevantes da vida, como, por exemplo, sua fluidez 

solidificada em duração. Ressaltando o dito acima, Worms chama a atenção:  

É que o espaço, malgrado sua pureza formal (fundamento das 

matemáticas e da ciência), deve preencher uma função prática que o 
excede, a ponto de o obstáculo que ele representa, por sua vez, não ser 
somente teórico, no que concerne aos argumentos, mas também 
prático, no que concerne a um esforço e a uma escolha. De fato, o que 
se opõe, segundo Bergson, ao conhecimento de nossa vida interior em 
sua realidade são exigências de nossa vida prática, ou pragmática, em 

sua necessidade, em que o espaço é o meio, de algum modo, 
terrivelmente eficaz sobre o homem. (WORMS, 2010, p. 16). 



41 
 

É, portanto, em função do desespero de nossa vida cotidiana, em face e a favor 

das condições eficazes do que desenha como campo das ciências empíricas, que o 

espaço será posto como uma necessidade visando satisfazer o nosso âmbito pragmático. 

Noutras palavras, o espaço, dada a sua importância empírica, mascara-nos a realidade 

de nossa vida interna.  É tendo em vista esse panorama que Bergson clama por uma 

superação do modo operante de ser do espaço, em relação a uma experiência desprovida 

de quaisquer traços quantitativos, mas, sim, que sejam, em sua inteireza, qualidades 

puras, sucessão sem exterioridade ─ lembrando que a sucessão na exterioridade 

compreende um antes e um depois, portanto, uma justaposição.   

O arcabouço dessa questão nos remete diretamente ao que Bergson entende por 

multiplicidade vivida no interior da consciência, isto é, as multiplicidades de ordem 

psicológica, em oposição às multiplicidades de caráter físico; aquelas apresentam 

qualidades em suas relações, já que não se isolam, e nem se articulam por justaposição 

umas às outras, pois, sendo o espaço estranho ao seu campo de habitação, não poderia 

haver intervalos entre si e nem dissociação de elementos que compõem os diferentes 

graus de sensações. Apesar de haver distinção das multiplicidades qualitativas, elas se 

conectam, se interpenetram e, consequentemente expressam-se em um todo. Bergson, 

de uma maneira sucinta, expõe o movimento dos elementos que constituem a 

consciência:  

Pode, portanto, conceber-se a sucessão sem a distinção, como uma 

penetração mútua, uma solidariedade, uma organização íntima de 
elementos, em que cada um representativo do todo, dele não se 
distingue nem isola a não ser por um pensamento capaz de abstração. 
(BERGSON, 2001, p. 68; 1988, p. 73).  

A imagem trazida por Bergson afigura certo tipo de heterogeneidade de elementos 

psicológicos os quais, uma vez solidários uns com os outros, possibilitam uma sucessão 

tênue na qual o antes e o depois se dão um no outro, sem que, no entanto, cada elemento 

perca sua qualidade própria. Tal imagem torna preciso o que, de fato, constitui a 

consciência. Diversos são os dados que, em consonância, se confundem mutuamente em 

um ritmo de interpenetração, fazendo com que as diversas qualidades sejam integrantes 

do todo. 

Em síntese, a consciência, conforme exposta por Bergson, é um fluxo contínuo de 

heterogeneidade, multiplicidades de estados qualitativos que, por sua vez, não podem 

ser abordados por um viés físico-matemático ou que seja por um campo que diz respeito 
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ao espaço. Uma vez que isso se faça, ai se eliminam as qualidades puras, seu puro devir, 

sua pura sucessão em prol da justaposição de estados momentâneos, sem continuidade.  

Vê-se, assim, a outra face da multiplicidade: “[...] justapomos os nossos estados 

de consciência de maneira a percepcioná-los simultaneamente, não já um no outro, mas 

um ao lado do outro” (BERGSON, 2001, p. 68; 1988, p. 73), de modo que agora se 

atribui uma essência matemática à consciência, podendo ser, então, mensurada, 

analisada e dividida. 

Eis aí claramente a psicofísica desempenhando seu papel de também introduzir 

intervalos no campo de vivências puras, cujas partes se tocam, embora não se penetrem. 

Isso leva Bergson a não mensurar esforços para criticar a postura do prodígio da 

psicofísica:  

O erro de Fechner, dizíamos nós, era ter acreditado num intervalo 

entre duas sensações sucessivas S e S‟, quando de uma para outra 
apenas há uma passagem, e não uma diferença no sentido aritmético 
da palavra. (BERGSON, 2001, p. 47; 1988, p. 51). 

A exemplo da concepção de Fechner, os modelos psicológicos seguiam arrastando 

para o interior da consciência intervalos obtidos no espaço externo, mas, no 

entendimento de Bergson, a insistência daquele procedimento implica atribuir a 

diferença de natureza quando se trata, a bem da verdade, de diferenças de graus, pois a 

passagem de um estado psíquico para outro não se dava sutilmente, quase 

imperceptível, mas por um salto brusco, rompendo com sua continuidade.    

Bergson orienta que os dados mais imediatos da consciência sejam vividos, 

experimentados, em sua própria fonte, o que permite identificar seus graus não por uma 

balança que atribui um mais e um menos, mas, sim, em sua intensidade como 

manifestação interna. A vivência desses estados múltiplos na consciência que se 

interpenetram entre si é o que o filósofo chama de duração:  

A duração totalmente pura é a forma que a sucessão dos nossos 
estados de consciência adquire quando o nosso eu se deixa viver, 

quando não estabelece uma separação entre o estado presente e os 
anteriores. Não há necessidade, para isso, de se absorver 
completamente na sensação ou na ideia que passa, porque então, ao 
invés, deixaria de durar. Também não tem que esquecer os estados 
anteriores: basta que, lembrando-se desses estados, não os justaponha 
ao estado atual como um ponto, mas organize com ele, como acontece 
quando nos lembramos das notas de uma melodia, fundidas num todo. 
(BERGSON, 2001, p. 67; 1988, p. 72). 
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 Dito de outra forma, a duração pura pode ser afirmada como um deslizar em nível 

de consciência, um percurso de uma temporalidade vivida, o que implica uma espécie 

de simbiose do passado no presente a tal ponto de ambos se confundirem entre si. 

Bergson situa a duração analogicamente, como notas de uma sinfonia em sucessão, um 

progresso contínuo que não permite cortes. No curso dessa reflexão, ele se questiona: 

“Acaso se pode, sem desnaturá-la, encurtar a duração de uma melodia? A vida interior é 

exatamente essa melodia” (BERGSON, 2001, p. 1261; 2006a, p. 13).   

É oportuno dizer que a noção de vida em Bergson compreende mais do que a 

noção bioquímica. Há, ao lado de sua compreensão, certa espiritualidade, o que permite 

ao pensador francês situar a consciência como um universo vital, sem que se isente da 

complexidade que comporta a definição corriqueira de vida. É na complexidade vital da 

consciência que há a interação entre as múltiplas realidades que ali se manifestam, em 

uma associação irreversível na qual os diversos estados de consciência se comungam 

uns com outros. Isso acaba por elevar a consciência ao estatuto de um valor supremo em 

relação às teorias psicofísicas. Dessa forma, o universo da interioridade representa, nas 

reflexões bergsonianas, mais que uma simples abordagem psicológica, já que não se 

trata de descrever a consciência a título de aglomerado de células ou neurônios. Nela é 

integrado o sentido de uma potencialidade que se constitui a partir da associação de 

elementos vivos. 

A vida interior é, no entanto, um escoar contínuo que se solidifica pelas 

interpenetrações de seus múltiplos elementos, os quais se manifestam em graus de 

duração, isto é, uma melodia que se apresenta à consciência como fato de uma 

temporalidade vivida. 

Cabe ressaltar que o caminho trilhado pela posição bergsoniana referente à 

problemática do conceito de duração teve, por base, a derrocada da confusão prestada 

pelos sistemas paradigmáticos do pensamento moderno, principalmente os de inspiração 

psicofisiológica, que seguiam à risca o postulado que se sustentava naquela época: 

naturalizar ou objetivar as realidades oriundas da consciência. Nessa perspectiva, as 

multiplicidades da consciência ou ainda as qualitativas eram vistas e medidas pelo 

mesmo enfoque com o qual se definiam as multiplicidades quantitativas. 

O embate de Bergson com as tendências pretensiosas da psicologia em voga tinha 

por medida necessária o esclarecimento das diferenças reais concernentes a cada campo 

de multiplicidade (espaço e consciência), permitindo, assim, dissolver o mal-entendido 
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por parte das ciências em pretender subsumir os dados da consciência num espaço 

homogêneo.  

  Equiparando os dois tipos de multiplicidades, as quantitativas e as qualitativas, 

vemos que, realmente, por diferenças de natureza, elas não se convergem, pois como 

peculiaridade daquela se destaca a justaposição de elementos materiais, cujo movimento 

se concentra em uma espécie de sucessão por exterioridade recíproca; já nessa há a 

interpenetração de elementos da consciência, seus estados são sucedâneos uns nos 

outros, ocasionando a unidade da multiplicidade.  

Diante de tal distinção, observamos que Bergson tem, por tutela, tornar 

translúcidas as multiplicidades que se interpenetram entre si sem que nada delas se 

perca, formando um todo coeso chamado de duração e, na mesma medida, salvaguardar 

o campo puro no qual se dá a real duração. Neste caso, a consciência opõe-se, assim, a 

qualquer tendência ilusória de se conceber a duração por uma perspectiva do espaço, 

correndo o risco de transformar em grandezas numéricas as intensidades puras. É o que 

afirma Bergson:  

Em síntese, a pura duração poderia até não ser mais do que uma 

sucessão de mudanças qualitativas que se fundem, que se penetram, 
sem contornos precisos, sem qualquer tendência para se 
exteriorizarem relativamente uns aos outros, sem qualquer parentesco 
com o número: seria a pura heterogeneidade. (BERGSON, 2001, p. 

70; 1889, p. 75).   

Cabe realçar que, nas entrelinhas da abordagem bergsoniana, vemos uma forte 

crítica à figuração do espaço objetivo, advogando em favor da consciência e de seus 

estados puros, a ponto de parecer que sua contundente oposição entre as duas 

multiplicidades adquire característica dualista. Nessa direção, a problematização 

bergsoniana ganha corpo na medida em que se observam os aspectos mais genéricos da 

concepção iminente de espaço; concepção tal fundada principalmente no sítio do 

pensamento moderno, graças às suas lentes cientificistas que, em certo sentido, o 

divinizaram empiricamente. Ali o espaço fora posto como solo seguro, base 

fundamental para o fazer científico e mesmo ontológico. Isso nos leva a refletir se seria, 

então, o espaço o campo delimitado exclusivamente para sustentar e arbitrar o que 

seriam conhecimentos válidos? De outro modo, está a validade do conhecimento 

condicionada aos contornos do campo espacial? 
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Bergson, no entanto, não ignora a importância pragmática e mesmo 

epistemológica do espaço, mas quando a tendência é absolutizar esse mesmo espaço, o 

questionamento do pensador francês torna-se inevitável: 

Seria errado atribuir demasiada importância à realidade absoluta do 

espaço: equivaleria a interrogar-nos se o espaço está ou não no espaço. 
Em suma, os nossos sentidos percepcionam as qualidades dos corpos, 
e o espaço com elas: a grande dificuldade parece ter sido distinguir se 
a extensão é um aspecto destas qualidades físicas, uma qualidade da 
qualidade, ou se estas qualidades são inextensas por essência, vindo o 
espaço a acrescentar-se-lhes mas bastando-se a si próprio e 

subsistindo sem elas. 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, 2001, p. 62; 1988, p. 67). 

A problematização da relação do espaço com os corpos que nele repousam, 

realizada por Bergson, apresenta como objetivo observar até que ponto a já citada 

absolutização se torna inabalável. Assim, o filósofo passa a inquirir acerca da natureza 

do espaço, perguntando-se pela validade de sua contingência, sua realidade sólida. 

Bergson se pergunta se o espaço autossuficiente é real em seu pleno sentido ou se ele 

seria um produto de nossa abstração, como concebera Kant! É importante salientar que 

nosso intuito aqui não busca se centrar nessa questão, mas, sim, mostrar que, de uma 

maneira ou de outra, o espaço, na perspectiva bergsoniana, é visto como um empecilho 

quando se trata de descrever a duração real.  

 Estabelecer o espaço como campo da duração é, sem dúvida alguma, alimentar a 

ilusão de a ter compreendido, quando, na verdade, o que se tem é apenas a soma de seus 

momentos ─ sendo assim uma construção simbólica. O fato fundamental nesse debate é 

que a duração real não se encontra atrelada a seus instantes, como se faz no espaço, 

mas, sim, à interpenetração dos seus momentos formando um todo. É, portanto, 

mediante o desprendimento do campo objetivo-matemático, ao adentrar na pureza da 

consciência, que a duração se manifesta em sua complexidade inteira, isto é, na medida 

em que penetramos no interior da consciência, os intervalos, cada vez mais, vão se 

extinguindo e os pontos tornando-se linhas, havendo apenas continuidade e não frações. 

Nessa medida, ao se referir à operação matemática, Bergson conclui: “Ela torna-se cada 

vez mais difícil à medida que penetramos no interior da consciência” (BERGSON, 

2001, p. 59; 1988, p. 64). 
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Façamos o exercício de pensar a consciência opostamente como Bergson concebe 

o espaço homogêneo. Ela não fraciona, não justapõe e nem mensura; ela alinha os 

momentos até que os vários estados afetivos da alma que ali se apresentam se 

confundam uns com os outros, tornando, portanto, impossível de ser contados como que 

pontos separados por intervalos. As sensações de nossa vida interior não podem ser 

contadas, até porque elas não são grandezas, mas, sim, modos de intensidades que se 

articulam por uma espécie de sucessão quase imperceptível; sucessão esta que, por tão 

sutil que seja, acaba interpenetrando as distintas qualidades das intensidades vividas, a 

ponto de se manifestar numa estrutura coesa chamada de duração. Um exemplo prático 

ilustrado por Bergson, como forma de nos fazer entender a construção da duração e, 

dela excluir, pois, qualquer vestígio de espaço, são as badaladas de um sino: 

Pode ser que alguns contem [...] as sucessivas badaladas de um sino 

distante; a sua imaginação representa o sino que vai e vem; esta 
representação de natureza especial basta-lhes para as duas primeiras 
unidades; as outras unidades seguem-se naturalmente. (BERGSON, 
2001, p. 58; 1988, p. 64).  

Ora, pois, assim acontece com a duração. As primeiras sensações são organizadas 

de modo que as que procedem são alinhadas qualitativamente, como uma afinação que 

comporta diferentes ritmos, ou ainda como uma melodia que a cada vez mais vai se 

estendendo.   

Retornando ao citado exemplo, Bergson (2001, p. 59; 1988, p. 64) conclui: 

É evidente que os sons do sino me chegam sucessivamente; mas de 
duas uma. Ou conservo cada uma destas sensações sucessivas para as 
organizar com as outras e formar um grupo que me lembra uma ária 
ou ritmo conhecido: então, não conto os sons, limito-me a recolher a 

impressão, por assim dizer, qualitativa que o seu número exerce em 
mim. Ou, então, proponho-me explicitamente contá-los, e importará, 
pois, separá-los, e que esta separação se realize em algum meio 
homogêneo em que os sons, privados das suas qualidades, de alguma 
maneira vazios, deixem vestígios idênticos da sua passagem.  

Percebe-se que a autenticidade da duração está condicionada ao lugar que 

selecionamos para que ela aconteça, isto é, ou se vive as sensações em sua pureza no 

interior mesmo da consciência, sem interpolá-las com algum fragmento matemático 

causado pela soma de suas partes, ou direcionamo-las ao espaço homogêneo que 

implicaria aquilo a que Bergson se refere: em privá-las de suas qualidades, pois as 
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nossas sensações sentidas internamente, uma vez transportadas ao espaço, perdem 

aquilo que lhes é mais essencial: sua duração.  

A duração real, portanto, se apresenta à consciência que a percepcione em suas 

qualidades fundamentais. Como a afinação de um instrumento que se sintoniza em uma 

única melodia, nossa vida psicológica também se estrutura de igual maneira. Terá sua 

duração, caso se exclua o que a ameaça corromper: o espaço. Parece ser isso que 

Bergson deixa a ser entendido: “Se os sons se dissociam é porque deixam entre si 

intervalos vazios. Se os contamos, é porque os intervalos permanecem entre os sons que 

passam” (BERGSON, 2001, p. 59; 1988, p. 64). 

Quando nosso estado de alma é visto pelo prisma da operação matemática, isto é, 

estando sujeito à análise e à adição de suas partes, é porque está à mercê de uma 

psicologia que se encontra mais preocupada em representá-lo segundo unidades 

expostas na estrutura homogênea do espaço. Já se sabe que o problema causado por isso 

é a perda das qualidades ou mesmo, por que não dizer, a perda da identidade da 

duração, já que o que o constitui como tal será desfigurado.   

A postura de Bergson como antipsicologista, se assim podemos dizer, tem o 

propósito maior de reverter a pretensão confusa sustentada pela psicologia de sua época. 

Tem o propósito de desfazer o mal-entendido de transformar a qualidade em 

quantidade, como bem observa o filósofo: “A sensação representativa, considerada em 

si mesma, é qualidade pura; mas, vista através da extensão, esta qualidade torna-se 

quantidade em certo sentido” (BERGSON, 2001, p. 61; 1988, p. 66). Devolver à 

consciência aquilo que lhe é próprio, uma vez se desfaça o insistente equívoco que 

contamina a duração, é, sem dúvida, o legado que Bergson pretende deixar com sua 

filosofia desenvolvida na obra de 1889.  

É curioso sobre o quanto Bergson, na referida obra, uma vez apresentado às 

implicações estabelecidas a partir da conturbada relação entre as multiplicidades 

qualitativas e o espaço, vai progressivamente delineando o campo da duração. Ele 

mostra que a qualidade central da duração é o tempo totalmente puro. O que mais uma 

vez vale notar é que o tempo passa a ser uma questão fundamental, senão indispensável, 

na abordagem bergsoniana da duração. Em função disso, como qualidade subjetiva, o 

tempo real se oporá na mesma medida ao tempo estabelecido pelo postulado 

mecanicista. É seguindo essa abordagem que se observará um embate teórico de 

Bergson com a tendência cientificista de mensurar e de fragmentar o tempo, insistindo 

em especializá-lo. Por outro lado, Bergson mostra a consistência do tempo em sua 
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essência duradora. Assim, a medida do tempo, em todos os sentidos, segundo o autor, é 

demasiadamente incongruente, já que ele defende a possibilidade radical de vivê-lo.  

2.2 O tempo vivido 

Muitos se debruçaram sobre a realidade enigmática que é o tempo. Ao longo da 

história, teorias foram formuladas com o pretexto de desvendá-lo e, consequentemente, 

de explicá-lo. Quase sempre o esforço de apreender o tempo, isto é, de lhe atribuir uma 

explicação coesa, quando em seu vértice, escapava aos que assim pretendiam. Isso para 

dizer o quanto o tempo em sua supremacia é inapreensível. 

É levando em conta as complexidades do que seja o tempo, que o questionamento 

acerca dele também aqui se apresenta: O que ele é? Qual é sua natureza? Quais são seus 

contornos? E como nos relacionamos com sua presença? Essas indagações, de maneira 

genérica, são inquietantes, já que tocam, de um jeito ou outro, uma questão de fundo 

ontológico. Um exemplo clássico e, talvez, o mais instigante, acerca da definição do 

tempo vem de Santo Agostinho, que, inclusive, teria chamado a atenção de Edmund 

Husserl:  

O primeiro que sentiu a fundo as poderosas dificuldades e com elas 

lutou até quase ao desespero foi Santo Agostinho. Os capítulos 14-28 
do Livro XI das Confissões devem ainda hoje ser profundamente 
estudados por quem se ocupe com o problema do tempo. (HUSSERL, 
1994, p. 37).  

  É claro que nosso enfoque não tem como objetivo levar a cabo a obra 

agostiniana; no entanto trazemos aqui, mesmo que ligeiramente, sua posição acerca do 

tema em questão para mostrarmos quão, realmente, é difícil expressar-se objetivamente 

sobre o enigma do tempo. É dessa maneira que, se questionado sobre o que é o tempo, o 

filósofo de Hipona não se receia em dizer: “Se ninguém me perguntar, eu sei; mas, se 

me perguntam e eu quero explicar, já não sei” (AGOSTINHO, 1980, p. 265).  

O que nos parece é que a dificuldade que se alastrava principalmente aos que se 

propuseram em „agarrar o tempo‟, se fundava na crença de pensar em tê-lo já, de posse, 

quando, na verdade, ele já tinha se evadido. A solução, então, foi criar meios que, de 

alguma forma, dessem conta da fuga do tempo. Assim, o tempo foi, portanto, conduzido 

ao quadrante do espaço, de maneira que, cada vez mais, tornou-se objetivo. É assim que 

a ciência moderna passa a conceber o tempo, atribuindo-lhe características que não lhe 

são próprias.  
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Sabemos que foi se ocupando da questão do tempo que Bergson acabou por 

enveredar no curso da vida interior, isto é, quanto mais era estudado o tempo em 

Spencer, mais ele, Bergson, se dava conta de que o tempo objetivo, o tempo da 

evolução spenceriana, não passava de uma quimera projetada, tendo como inspiração o 

próprio espaço. Foi, portanto, desvendando a natureza do tempo, escamoteada pelo ideal 

cientificista, que se abriam, a ele, as portas da vida interior, o que lhe possibilitou 

encontrar e experienciar o fluxo constante das realidades da consciência, manifestadas 

como duração. Tomado por essa ideia, confessa Bergson: “[...] era a visão da duração 

que nos absorvia” (BERGSON, 2001, p. 1256; 2006a, p. 7).  Assim, fica entendido que, 

em Bergson, o tempo se comunga com os traços da vida interior, ou seja, o tempo é 

essencialmente de natureza psicológica. É em virtude, seguramente, das qualidades da 

duração que o tempo deve ser intensamente vivido em seu todo, como vida da própria 

consciência. Ora, o que resta para uma consciência que busca perceber a si mesma 

senão viver aquilo que lhe é próprio? Acaso se pode mensurar com a mesma medida do 

que é material, o que é legitimamente espiritual, desprovido de qualquer resquício de 

grandeza? Essas questões, também, grosso modo, foram levantadas por Bergson e se 

tornaram fundamentais para o embate travado com a concepção de tempo levantada pela 

visão científica de seu século.   

Vemos então Bergson, de um lado, preocupado em restabelecer a vida da 

consciência e, de outro, uma gama astuciosa de teorias que, inconsequentemente, 

buscavam legitimar elementos que são próprios à consciência, portanto, duráveis, no 

âmbito do espaço. 

Mediante o que se apresenta, cabe insistirmos que, se podemos conceber alguma 

realidade, constituída por relações de justaposição, articulada por intervalos, é, contudo, 

no espaço que se concebe. Agora, o problema se mostra, sem dúvida, árduo quando a 

tendência é tratar da mesma forma o que, por essência, constitui, de fato, a consciência. 

Acerca disso, opina Bergson (2001, p. 1254; 2006a, p. 4): “Mas, no caso do tempo, a 

ideia de superposição implicaria um absurdo, pois todo efeito da duração que for 

superponível a si mesmo e, por conseguinte, mensurável, terá por essência não durar”.   

A atitude de se expor o tempo no espaço termina por eliminar dele sua duração 

pura, uma vez que ali ele é violentado pela sede, principalmente da ciência, de mensurá-

lo, freá-lo, analisá-lo e, por conseguinte, defini-lo. Assim se observa que, logo, a relação 

do tempo com o espaço, pelas lentes do autor francês, por sua vez, é conflitante. 

Também o filósofo reconhece que tal relação não é um privilégio somente do 
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pensamento moderno, haja vista que as marcas dessa relação estão em evidência ao 

longo da história da filosofia. Nesse sentido, assevera Bergson (2001, p. 1256; 2006a, p. 

7):  

Ao longo de toda história da filosofia, tempo e espaço são colocados 

no mesmo plano e tratados como coisas do mesmo gênero. Estuda-se 
o espaço, determina-se sua natureza e função, e depois se transportam 
para o tempo as conclusões obtidas. Assim, a teoria do espaço e a do 

tempo espelham-se. 

Como resultado disso, prossegue Bergson: “Sistematicamente, desviou-se o olhar 

da duração real” (BERGSON, 2001, p. 1256; 2006a, p. 7) e, passou-se a conformar-se 

com uma falsa ideia dela. A metafísica, segundo nosso filósofo, antecedeu a ciência 

nessa confusão, exprimindo-se a duração pela extensão, segundo o uso prático da 

linguagem: “Os termos que designam o tempo são tomados de empréstimo à língua do 

espaço. Quando evocamos o tempo, é o espaço que responde a nosso chamado” 

(BERGSON, 2001, p. 1256; 2006a, p. 7). Isto posto, não restam dúvidas de que, no 

curso do pensamento filosófico, o entendimento que se tem acerca do tempo vem se 

incorporando, de modo enfático, na ideia de espaço, ou seja, o tempo torna-se 

espacializado, abrindo possibilidade de se estabelecer uma coexistência entre aquelas 

duas realidades, inclusive de naturezas distintas.  

O problema se intensifica, com o alvorecer da mentalidade moderna, sobretudo, 

com a difusão do ideal cientificista que buscava absolutizar o método experimental, 

levando-o a invadir restritas fronteiras que não lhe dizem respeito, como é o caso do 

campo reservado essencialmente aos estados de consciência que, por sua vez, é da 

alçada de uma psicologia exclusivamente humana.    

Realçamos que as inevitáveis implicações que decorreram daquela intrusão de 

método em um campo que lhe era totalmente estranho foram desastrosas: punha mesmo 

em risco a vida da consciência, já que, pela textura homogênea do espaço, se poderiam 

quantificar os elementos espirituais. Como bem notara Bergson (2001, p. 66; 1988, p. 

71): “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, o que 

equivale a dizer que ele se subtrai à duração”. 

A atribuição da homogeneidade ao tempo acaba por esgotar dele sua característica 

maior, a duração, já que, com ele, se esvaem todas as possibilidades dos estados 

múltiplos de consciência no sentido de se interpenetrarem. As sensações qualitativas são 
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transformadas em grandezas numéricas e justapostas umas às outras. É por isso que, 

quando a ciência e mesmo a filosofia se ocupam da medida do tempo, nada mais fazem, 

segundo Bergson, do que recair numa posição absurda, uma vez que se iludem em 

representar o tempo no espaço homogêneo, acreditando ter a posse da própria duração. 

Como escreve Bergson (2001, p. 1254; 2006a, p. 5): “A medida do tempo nunca versa 

sobre a duração enquanto duração”, já que, para medir, é necessário introduzir nele 

intervalos, logo, separá-lo em partes distintas, ou seja, presumir uma decomposição do 

todo em momentos.  

Bergson se propõe a “[...] ver como o tempo, concebido sob a forma de um meio 

indefinido e homogêneo, não é senão o fantasma do espaço assediando a consciência 

reflexa” (BERGSON, 2001, p. 67; 1988, p. 72). Ora, é justamente contra esse 

“fantasma”, que insiste em assombrar o tempo dissimulando a duração, que o projeto 

bergsoniano, em larga medida, se ocupará em “exorcizar”. Para tal, ao mesmo tempo 

em que ele fomenta suas críticas à tendência capciosa de eliminação do tempo real, vai 

mostrando as características que realmente comportam ao próprio tempo, alinhavando 

as razões de assim sê-lo. Não deixa de se notar, portanto, que o conceito de tempo, aos 

olhos do filósofo francês, encontra-se intimamente atrelado à ideia de duração. A 

duração constitui uma qualidade do tempo. Levando em conta isso, faz-se necessário 

pontuar mais vivamente suas principais características. 

A essência da duração consiste em passar, ou seja, é mobilidade pura. Em vista de 

tornar evidente essa mobilidade, Bergson interroga-nos: “No entanto, como não ver que 

a essência da duração é fluir e que o estável acostado ao estável não resultará nunca em 

algo que dura?” (BERGSON, 2001, p. 1258; 2006a, p. 9-10). Grosso modo, o problema 

do estável ressurge na reflexão bergsoniana em função do estabelecimento de intervalos 

no tempo definido em termos de espaço. Ora, se há intervalo no tempo, logo a 

mobilidade, componente da duração, é congelada e substituída pelo que é simultâneo e 

estático.  

É seguindo esse ritmo de reflexão que Bergson, ao identificar a mobilidade como 

aspecto inerente à duração do tempo, endereçará sua crítica a todos os sistemas que 

sustentam o princípio da imobilidade, englobando, assim, desde a metafísica antiga, em 

especial a platônica, até os procedimentos da ciência moderna, que, numa tentativa 

frustrada, buscava frear o movimento da duração, uma vez que é orientada pela luz 

natural do entendimento. Sendo assim, não é de se estranhar que essa atitude tradicional 

consiste em decompor os estados sucessivos e distintos da duração. Bergson, contudo, 
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já alertava quanto a essa insuficiência da ciência em abordar o que é inerente ao tempo, 

deixando claro que sempre que ela, a ciência, se propõe em abarcá-lo, elimina dele a 

duração, tratando-o como uma coisa em sua dimensão empírica. Vejamos o que nos diz 

Bergson: 

 Essa espera determinada, assim como sua causa exterior, a ciência 

não pode levar em conta: mesmo quando versa sobre o tempo que se 
desenrola ou que irá se desenrolar, trata-o como se estivesse 
desenrolado. Aliás, isso é bastante natural. Seu papel é prever. Ela 
extrai e retém do mundo material aquilo que é suscetível de repetir-se 
e de ser calculado, por conseguinte aquilo que não dura. (BERGSON, 
2001, p. 1255; 2006a, p. 5).   

É só dessa maneira que a ciência pode seguir seu caminho, já que a análise dos 

fatos está condicionada ao que é estável e, em regra, digno de mensuração. O ritmo do 

tempo passa despercebido aos olhos da ciência, que se atém somente a contar suas 

extremidades. É até compreensivo ver que a ciência não consegue acompanhar a 

mobilidade inerente ao tempo, o mínimo que seja, ressalta Bergson, mas espantoso é 

quando se trata daqueles que deveriam se elevar acima da luz natural do entendimento, 

Nesse caso, os filósofos, fecham os olhos para a mobilidade que é a alma das coisas. Em 

sua crítica, avalia Bergson (2001, p. 1260; 2006a, p. 12):  

Tal é, consciente ou inconscientemente, o pensamento da maior parte 

dos filósofos, em conformidade, aliás, com as exigências do 
entendimento, com as necessidades da linguagem, com o simbolismo 
da ciência. Nenhum deles procurou atributos positivos no tempo. 
Tratam a sucessão como uma coexistência malsucedida, e a duração 
como uma privação da eternidade.   

A crítica de Bergson se mostra bastante incisiva quando se tem como alvo as 

teorias que buscam expulsar do tempo, o que o constitui como tal: a mobilidade, a 

fluidez e a sucessão. Isso acontece quando o tempo passa a ser representado pelo 

enfoque da ciência moderna, como grandeza, o que se conjetura, a possibilidade de 

torná-lo um objeto de análise, digno de ser mensurado. Assim nos faz ver Bergson 

(2001, p. 72; 1988, p. 77): “Mais ainda, o tempo entra nas fórmulas da mecânica, nos 

cálculos do astrônomo e até do físico, sob a forma de quantidade. Mede-se a velocidade 

de um movimento, o que implica que também o tempo é uma grandeza”. 

A imagem que nos é passada do tempo é a que, ao mesmo tempo, é projetada no 

espaço homogêneo, ou seja, é a imagem difundida pela física, pela mecânica e pela 

astronomia. Noutras palavras, trata-se da imagem de um tempo que pode ser dividido 
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em parcelas iguais, um tempo que não possui a mínima distinção com o espaço, o tempo 

figurado como grandeza. É isso que pensa Bergson ao expressar-se da seguinte maneira: 

“É verdade que contamos os momentos sucessivos da duração e que, pelas suas relações 

com o número, o tempo nos surge, em primeiro lugar, como uma grandeza mensurável, 

completamente análogo ao espaço” (BERGSON, 2001, p. 70; 1988, p. 75).  

É precisamente em vista dessa equivocada concepção que vem sendo extraída da 

relação do tempo com o espaço que Bergson realiza uma distinção enfática entre o 

campo das multiplicidades quantitativas e o das qualitativas, isto é, entre o espaço 

homogêneo e a consciência. Trata-se de uma distinção, a nosso ver, necessária, pois, 

como é sabido, a confusão aludida acerca do tempo fora, tradicionalmente, perpassada 

em escamotear a duração com o espaço; premissa essa fundada pelas diretrizes da 

ciência. Bergson, entretanto, uma vez reconhecendo os dois campos de cada realidade, 

mostra-nos as consequências quando uma se sobreponha a outra: 

Há um espaço real sem duração, mas onde fenômenos aparecem e 

desaparecem simultaneamente com os nossos estados de consciência. 
Há uma duração real, cujos momentos heterogêneos se interpenetram, 
podendo cada momento aproximar-se de um estado do mundo exterior 
que é dele contemporâneo e separar outros momentos por efeito dessa 
aproximação. Da comparação destas duas realidades nasce uma 
representação simbólica da duração, tirada do espaço. (BERGSON, 

2001, p. 73-74; 1988, p. 78).  

É exatamente por precaução em relação aos efeitos da aproximação daquelas 

realidades que Bergson pensa a demarcação das fronteiras entre seus campos, buscando, 

sim, a possibilidade de diálogos entre elas, embora de uma forma que sejam respeitados 

os seus limites, evitando, assim, que uma se lance ao domínio da outra. Como tem 

ficado evidente na concepção de duração que se espelha no espaço, seu diagnóstico 

apresenta traços visíveis das multiplicidades físicas: “Daí [provém] a ideia errada de 

uma duração interna homogênea, análoga ao espaço, cujos momentos idênticos se 

seguiriam, sem se interpenetrarem” (BERGSON, 2001, p. 73; 1988, p. 78). Tem-se, 

então, atribuído à duração real, algo que, por direito, não cabe a ela. Tem-se, em estrito 

sentido, mascarado o tempo em tudo que compete a sua duração: a sucessão é 

substituída por justaposição, em virtude de oscilações medidas como que por um 

pêndulo, ou seja, transformou-se o tempo da consciência em tempo físico, tempo de 

relógio. 
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Torna-se oportuno dizer que, na similitude do tempo com o espaço, o problema ali 

alojado está estritamente ligado com a questão da sucessão, haja vista que, no espaço, o 

que aparece é a justaposição, elementos postos sem uma conexão íntima das qualidades. 

Disso resulta que, uma vez que o tempo se espelhe no espaço, seu movimento é 

simbólico e fracionado, separado em partes distintas sem se tocarem, passando-se, 

portanto, de uma posição a outra, sem, contudo, modificá-la. Bergson chama atenção 

quanto a isso ao argumentar que o movimento, “símbolo vivo da duração”, visto pelo 

prisma do espaço é dissociado como sucessão. Vejamos: 

Quando sempre se diz que um movimento acontece no espaço, e 
quando se classifica o movimento homogêneo e divisível, é no espaço 
percorrido que se pensa, como se pudesse confundir com o próprio 

movimento. Ora, refletindo melhor, ver-se-á que as posições 
sucessivas do móvel ocupam perfeitamente o espaço, mas que a 
operação pela qual passa de uma posição a outra, operação que supõe 
duração, e só tem realidade para um espectador consciente, escapa ao 
espaço. Não lidamos aqui com uma coisa, mas com um progresso: o 
movimento, enquanto passagem de um ponto a outro, é uma síntese 
mental, um processo psíquico e, por conseguinte, inextenso 
(BERGSON, 2001, p. 74; 1988, p. 79).  

Torna-se, portanto, vão o intento de representar a duração do tempo nos contornos 

do espaço, já que seu aspecto essencial de mudança naquele campo foge, como já 

enfatizamos. No espaço, o que transparece são intervalos. Logo, o movimento que se 

observa diz respeito exclusivamente ao móvel, ou seja, ao objeto que vai de um ponto 

ao outro do espaço, o que implica a possibilidade de contar ali o tempo percorrido. O 

movimento que é representado naquela órbita é externo ao móvel, concentrando-se 

numa extremidade específica. A sucessão é suprimida pelos pontos limites do espaço, 

que, em última instância, se esvai com o corte da duração.  

Bergson acena que a percepção da sucessão inerente à duração está condicionada 

ao modo como nos propomos a recepcioná-la, ou seja, não é a visão que temos do 

espaço que nos fará observá-la, mas é se desprendendo dos seus contornos para 

despertarmos a consciência que nos fará ver que, na concretude do tempo, é possível 

perceber a verdadeira sucessão. “Sem dúvida, é possível perceber no tempo, e apenas no 

tempo, uma sucessão pura e simples, mas não uma adição, isto é, uma sucessão que 

viesse dar uma soma” (BERGSON, 2001, p. 54; 1988, p. 59), até porque toda sucessão, 

tendo por base a ideia de número, é falha por si mesma, uma vez que, quando se pensa 

em um determinado número, desvincula-se de uma sucessão qualitativa. O número é 



55 
 

sempre pensado à parte, isolado das partes anteriores que deveriam persistir na 

integração do atual. Por conta disso, desfazendo a falsa ideia de sucessão, a experiência 

que tomaremos do tempo será uma experiência subjetiva, eliminando os pontos limites, 

para nos abrir a visão integral do que se constitui como um ato duradouro: “Se a 

consciência percepciona outra coisa além de posições é porque se lembra das posições 

sucessivas e as sintetiza” (BERGSON, 2001, p. 74; 1988, p. 79).  

 Em suma, diríamos que, diferente de uma consciência que mensura, a consciência 

que vive o tempo em sua integridade tem por missão perceber a sucessão pura que a 

constitui, quer dizer, o esforço de ver o passado apresentando-se ao presente. De outro 

modo, entende-se que sucessão se vincula a uma consciência que, observando os 

acontecimentos passados, sintetiza-os e os atualiza no momento presente. Isso vem 

justificar que duração é uma conservação e atualização, sempre tendo em vista que essa 

espécie de síntese e atualização está, de alguma forma, implicada com a mudança que se 

tem do acontecimento referido. Aí não se trata simplesmente de uma transposição de um 

antes no agora, mas, sim, do próprio antes se fazendo agora. Trata-se de “um 

progresso”, de um ato realmente significativo da vivência do tempo, excluindo dele 

qualquer vestígio que poderia torná-lo uma coisa ou de algo extenso por natureza, 

quando, na verdade, se trata, enfim, de uma realidade que surte efeito em nossa 

consciência.  

Contra a tendência apressada de transformar o tempo em coisa ou, melhor, 

transformar em grandeza, Bergson insiste em se contrapor a essas abordagens 

mecanicistas do tempo, mostrando que o tempo vivido na consciência é completamente 

diferente daquele que a ciência apresenta. Na verdade, o que Bergson busca é 

desmistificar a natureza do tempo, uma vez que foi alinhada aos contornos do espaço, 

pois o tempo, tal como foi figurado pela mentalidade mecanicista e associacionista, está, 

na verdade, com a sua natureza real pensada ao inverso.  

Entende-se, entretanto, que primeiramente o tempo real deve ser vivido e de modo 

algum deve ser mensurado por certos graus de abstração. Seguindo essa linha de 

raciocínio, em A Evolução Criadora, Bergson avalia: “Não é mais algo pensado, mas 

algo vivido. Já não é mais uma relação, é um absoluto” (BERGSON, 2001, p. 502; 

2005, p. 10). Viver o tempo, em última instância, consiste em tomá-lo em sua pureza, 

mediante a descida nos degraus da consciência, pelo esforço também consciente de 

reencontrar a duração real. Dessa forma se restabeleceria nossa própria relação 

originária com o tempo. Assim se posiciona Bergson: “Não medimos já, pois, a 
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duração, mas sentimo-la; de quantidade retorna ao estado de qualidade; a apreciação 

matemática do tempo decorrido já não se verifica” (BERGSON, 2001, p. 85; 1988, p. 

88).  

Resgatar o tempo do campo homogêneo permite pensar Bergson no centro de um 

pensamento essencialmente ontológico, fora, no entanto, da mentalidade hegemônica de 

sua época, uma vez que apresenta o sentido de experiência atrelado aos aspectos 

originais do tempo, isto é, sua duração. Opera-se, dessa maneira, uma espécie de retorno 

ao imediato e traduzido como manifestações puras da consciência. A consciência 

apresenta-nos o tempo tal como ele é. De outro modo, as linhas desenhadas por Bergson 

nos levam à ideia de um tempo subjetivo, isto é, a apreensão do tempo só é possível por 

um contato íntimo consigo mesmo; o eu que vive o tempo e o percepciona em suas 

qualidades especificas é o mesmo eu que percebe sua imersão no escoar do tempo, que 

não se desliga de nenhuma de suas partes. O tempo é mesmo em si um todo que carrega 

consigo características distintas. 

As características mais eminentes apresentadas por Bergson acerca do tempo 

permitem pensá-lo como tempo real, tempo que está sempre em via de se fazer, em um 

constante desenrolar, como um fluir interior feito de uma única peça. As divisões do 

tempo ─ como passado, presente e futuro ─ não atingem o tempo em sua estrutura 

essencial; elas são inteiramente figurativas, já que, na ótica bergsoniana, tais divisões 

eliminam do tempo sua fluidez. Contrariamente, Bergson pensa aquelas divisões como 

solidárias entre si, ou seja, o passado coexiste com o presente e o presente se afirma 

como possibilidade de criação do futuro e, em meio a esse movimento, é importante 

destacar o papel da consciência como o traço que permite a união entre aquela dimensão 

temporal. Nessa medida, aqueles possíveis momentos do tempo se tornam 

contemporâneos uns aos outros, o que, de certa forma, corrobora a qualidade da duração 

pensada por Bergson.  Em outras palavras, o tempo em si, ele dura.  É isso que nos dá a 

entender quando o filósofo nos diz que “[...] a duração é o progresso contínuo do 

passado que rói o porvir e que incha ao avançar. Uma vez que o passado aumenta 

incessantemente, também se conserva indefinitivamente” (BERGSON, 2001, p. 498; 

2005, p. 5).  

Diríamos que esse movimento temporal, no fundo, se trata de um modo de 

atualização, isto é, o passado se faz presente. O passado se manifesta no agora, porém, 

há de se ficar longe de pensar essa manifestação como sendo apenas um deslocamento 

do antes no atual, como se fosse uma espécie de déjà vu, o que implicaria apenas repetir 
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um ato, tal como já foi, o que eternizaria o passado, criando, assim, uma 

impossibilidade do novo. Quando, porém, se fala de atualização, exclui-se do tempo 

aquela possibilidade de repetição e o presente passa a se constituir a partir de elementos 

do passado potencializando a criação do futuro. Bergson vincula o entendimento de 

atualização com criação, balizando o jorrar da duração na ideia de possibilidade. 

Vejamos: “[...] pelo simples fato de se realizar, a realidade projeta atrás de si sua 

sombra no passado indefinidamente distante; parece assim ter preexistido, na forma de 

possível, à sua própria realização” (BERGSON, 2001, p. 1264; 2006a, p. 17). 

O que se tenta expor é que a ideia de um passado atuante vigora como condição 

da afirmação da realidade atual. Bergson identifica que essa labuta do passado como 

constituição do presente reflete a própria essência da duração, haja vista que se trata de 

um constante fazer-se: “Ora, é da própria essência da duração e do movimento, tais 

como surgem à nossa consciência, estarem incessantemente em vias de formação” 

(BERGSON, 2001, p. 79; 1988, p. 84).  

Se o que se apresenta como adjetivo mais eminente da duração é o seu fazer-se, 

sua criação, então logo nos vemos de posse de ricos elementos que nos dão condições 

de se pensar o tempo estritamente conjugado com a ideia de possibilidade. E isso 

também abre portas para entender, de uma maneira límpida, que o passado avança 

incessantemente seguindo o vetor do futuro, que é completamente revestido de 

novidade. Eis porque, na compreensão de tempo bergsoniano, as ideias de 

imprevisibilidade, de criação e de progresso se conjugam.  

 Para se conceber o novo, aspecto condizente da afirmação da realidade, deve-se, 

contudo, reconhecer a mudança como elemento indispensável para se pensar a duração.  

Posto isso, chegamos à seguinte conclusão: em Bergson, o que não muda não pode 

durar. Da mesma maneira, cabe observar que a duração está associada às qualidades de 

mudança. Uma realidade dura porque ela muda. Assim é nosso estado psicológico: a 

constituição da personalidade encontra-se ligada indissoluvelmente à mudança. 

Assegura Bergson (2001, p. 497; 2005, p. 4): “Pois um eu que não muda, não dura, e 

um estado psicológico que permanece idêntico a si mesmo enquanto não é substituído 

pelo estado seguinte tampouco dura”. 

A experiência que temos da sinuosidade da duração é a experiência que temos do 

próprio tempo. Sentimos sua duração, sentimos sua mudança, o que implica, em última 

instância, a experiência de nós mesmos, experiência pura de nossa consciência. Para 

isso, Bergson nos propõe como exercício uma espécie de “epoché”, a qual, a nosso ver, 
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se aproxima bastante da noção de suspensão husserliana. Expõe o autor francês: 

“Vamos, pois, pedir à consciência para se isolar do mundo exterior e, mediante um 

vigoroso esforço de abstração, de novo se tornar ela mesma” (BERGSON, 2001, p. 61; 

1988, p. 67).  

De um modo geral, seguindo o que nos recomenda Bergson, chegaríamos a uma 

experiência da duração por excelência; estaríamos de posse de nós mesmos, de nosso 

tempo que se desenrola e avança. Viveríamos o tempo em sua fluidez na qual nosso 

estado de alma passa a ser concebido sem a interpolação do espaço, em sua completude 

de mudança.   

Mudamos constantemente, acena Bergson nas primeiras páginas da A Evolução 

Criadora:  “Constato de início que passo de um estado para outro” (2001, p. 495; 2005, 

p. 1), continua:  

Sensações, sentimentos, volições, representações, eis as modificações 

entre as quais a minha existência se reparte e que a colorem 
sucessivamente. Mudo, portanto, incessantemente. Mas isso é dizer 
muito pouco. A mudança é bem mais radical do que se poderia pensar 
à primeira vista. (BERGSON, 2001, p. 495; 2005, p. 1). 

A radicalidade da mudança pode ser percebida com o ritmo de nossa própria 

existência que se encontra balizada nos moldes próprios da duração: “A verdade é que 

mudamos incessantemente e que o próprio estado já é mudança” (BERGSON, 2001, p. 

496; 2005, p. 2), assegura Bergson. Insistimos em dizer que é pela experiência do tempo 

que a percepção de nossa mudança de nossos estados interiores se torna possível. 

Diríamos ainda que a relação que há entre tempo, mudança, atualização, em estrito 

sentido, se alinha na compreensão de duração. O sentido de experiência vivida da 

duração ganha corpo mediante a manifestação do tempo que, em si, é a própria 

condensação da história da consciência que, a todo momento, insiste em se atualizar. De 

fato Bergson, em sua abordagem acerca da atualização (duração) do tempo, permanece 

em um plano subjetivo, ou seja, é no universo da consciência que encontramos a 

estrutura real do tempo: um escoar contínuo do antes que se faz agora.  

Aqui temos que necessariamente levar em conta o uso irrevogável da memória no 

processo de atualização. É ela que restitui cada momento passado e o incorpora no 

presente, sempre de maneira nova, pois não se trata de uma regressão do presente ao 

passado, já que o que está em discussão é a ideia de progresso: é o próprio passado que 

chega até o presente e insiste em durar. Deleuze, revisitando Bergson em Bergsonismo 
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(1999, p. 39), tenta expor o que comportaria realmente a essência da duração: 

“Essencialmente, a duração é memória, consciência, liberdade [...]” e insiste: “[...] ela é 

consciência e liberdade, porque é memória em primeiro lugar”. 

Seguindo os pressupostos bergsonianos, toda duração implica consciência e 

consciência ao mesmo tempo remete à memória, pois a consciência contempla o 

passado e o reflete no atual de maneira significativa. Então "memória" é um termo 

central para se pensar a duração em Bergson. Pode-se considerar que, acima de tudo, a 

memória é o instrumento de atualização, isto é, a ponte que possibilita que o passado 

acesse o presente e se projete no futuro. Digamos que, pela atividade incessante da 

memória, a duração é compreendida como a inteireza de nossos dados de consciência 

que se manifesta ao presente sem deixar que algo de si se perca. Analogicamente, 

Bergson desenha a atividade da memória em correspondência com a duração, como que 

a constituição de uma bola de neve, que se utiliza de elementos de si mesma para 

avolumar-se: 

Minha memória está aí, empurrando algo desse passado para dentro 

desse presente. Meu estado de alma, avançando pela estrada do tempo, 
infla-se continuamente com a duração que ele vai juntando; por assim 
dizer, faz bola de neve consigo mesmo. (BERGSON, 2001, p. 496; 
2005, p. 2).  

É de suma importância salientar que a teoria da memória sob as lentes do autor 

francês passa longe de ser uma abordagem exclusivamente psicofísica nos moldes do 

pensamento associacionista. Também não deve ser compreendida como gavetas em 

quais as lembranças se encontrariam armazenadas. A belíssima referência de Bergson, 

em A Evolução Criadora, com referência ao livro Matéria e Memória, parece-nos rica 

de elementos que explicitam tal abordagem:  

Não há registro, não há gaveta, não há aqui, propriamente falando, 

sequer uma faculdade, pois uma faculdade se exerce 
intermitentemente, quando quer ou quando pode, ao passo que o 
amontoamento do passado sobre o passado prossegue sem trégua. Na 
verdade, o passado conserva-se por si mesmo, automaticamente. 
Inteiro, sem dúvida, ele nos segue a todo instante: o que sentimos, 
pensamos, quisemos desde nossa primeira infância está aí, debruçado 
sobre o presente que a ele irá juntar-se, forçando a porta da 
consciência que gostaria de deixá-lo para fora. (BERGSON, 2001, p. 

498; 2005, p. 5).  

A memória, tal como retratada por Bergson, é, sim, conservação e acúmulo; 

porém ela é, ao mesmo tempo, atuante, ou seja, no percepcionar de algo já implica um 
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ato mesmo de memorar. Parafraseando Bergson em Matéria e Memória, entende-se que 

a memória recobre sempre com uma camada de lembranças as percepções imediatas que 

temos das coisas, o que, em estrito sentido, nos leva a crer que toda percepção também é 

um modo de consciência de nossa vida passada. Dessa maneira, Bergson expõe: “Na 

verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados 

imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa vida 

passada” (BERGSON, 2001, p. 183; 2006b, p. 30). 

Fenomenalmente, a atividade da memória se ajusta à ideia de percepção, de modo 

que a afirmação da realidade atual termina por arrastar consigo traços irrevogáveis de 

nossa vida passada. Como Bergson postula, a percepção encontra-se já penetrada pelo 

passado, o que pode ser reconhecido também como um ato de duração:  

Por mais breve que suponha uma percepção, com efeito, ela ocupa 

sempre uma certa duração, e exige consequentemente um esforço da 
memória, que prolonga uns nos outros, uma pluralidade de momentos. 
Mesmo a “subjetividade” das qualidades sensíveis [...] consiste, 
sobretudo, em uma espécie de concentração do real, operada por nossa 

memória (BERGSON, 2001, p. 184; 2006c, p. 31).  

Deve-se, portanto, à memória, enquanto condição ativa presente na percepção, a 

afirmação do real como presente. Tendo isso em vista, façamos o esforço de pensar a 

distensão do esforço que empurra o passado para apresentar-se conjugado ao presente. 

Como resultado disso, teríamos a condenação de um presente que recomeçaria 

incessantemente, já que, pela ausência da memória, afirma-se a impossibilidade da 

duração. Em A Consciência e a Vida (La Consciência et la Vie), Bergson deixa 

transparecer exatamente isso quando escreve: “Uma consciência que nada conservasse 

de seu passado, que incessantemente esquecesse de si mesma, pereceria e renasceria a 

cada instante” (BERGSON, 2001, 818; 2009, p. 5).    

É curioso que as reflexões de Bergson acabam por tomar como rumo um plano 

mesmo da matéria, isto é, a experiência da duração não se resume apenas ao âmbito 

subjetivo, ou seja, a realidade que dura perpassa os dados de consciência que integram o 

eu, pois, como se pode observar, a memória está impregnada mesmo nas coisas 

exteriores, como, por exemplo, no próprio universo.  Inclusive, Bergson não hesita em 

afirmar, em A Evolução Criadora, que o universo compreende, de todo modo, algum 

grau de duração. Pondera ele:  

O universo dura. Quanto mais aprofundarmos a natureza do tempo, 
melhor compreenderemos que duração significa intervenção, criação 
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de formas, elaboração contínua do absolutamente novo. Os sistemas 
delimitados pela ciência duram apenas porque estão indissoluvelmente 
ligados ao resto do universo. (BERGSON, 2001, p. 503; 2005, p. 12).  

 Quando Bergson traz, na obra de 1907, a discussão de uma duração do universo, 

deixando entrever a ideia de uma coextensão da consciência à vida, é precisamente 

ainda à luz de Matéria e Memória, livro que antecede A Evolução Criadora, que o tema 

da memória se estende também à matéria, permitindo viabilizar um entendimento de 

que a própria matéria comporta graus de duração, ou seja, que, de alguma forma, ela é 

atravessada por um fio de memória, dando-nos a entender que também a matéria não é 

algo simplesmente encerrado no presente, mas que possui, também, um passado que, 

constantemente, se incorporada no presente. Vejamos o que nos diz Bergson acerca 

disso:  

O papel teórico da consciência na percepção exterior, dizíamos nós, 
seria o de ligar entre si, pelo fio contínuo da memória, visões 

instantâneas do real. Mas, na verdade, não há jamais instantâneos para 
nós. Naquilo que chamamos por esse nome existe já um trabalho de 
nossa memória e, consequentemente, de nossa consciência, que 
prolonga uns nos outros, de maneira a captá-los numa intuição 
relativamente simples, momentos tão numerosos quanto os de um 
tempo indefinidamente divisível. (BERGSON, 2001, p. 216-217; 
2006c, p. 73).    

Diz-se que a percepção exterior se encontra juncada de memória, e que isso ocorre 

graças ao esforço de nossa consciência de eliminar mesmo do mundo material 

fragmentos que nos daria uma visão de instantes, para deixar na própria matéria um fio 

de memória que nos daria o real como presença plena. Tourinho, integrando essa 

discussão, expõe-se o assunto assim: “No entanto, para o autor, não há jamais 

instantâneo para nós, o que chamamos de „visões instantâneas do real‟ já é algo 

recoberto pelo trabalho de nossa memória e, consequentemente, de nossa consciência” 

(TOURINHO, 2003, p. 16). Entende-se que a percepção que temos da integridade do 

exterior, do mundo material, é garantida pela ação de nossa memória.    

Dessa forma, o rumo que tomaremos seguirá as reflexões bergsonianas acerca da 

consciência, que, além de percepcionar a si mesma, ou nossos estados interiores, 

também verá uma possibilidade de integração com o mundo material, isto é, verá que a 

matéria também dura.   

2.3 A duração da matéria 
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A afirmação de Bergson de que “[...] os estados de nosso mundo material são 

contemporâneos da história de nossa consciência [...]” corrobora nossa leitura de que há 

uma correlação entre a duração da matéria com a duração de nossa consciência. Assim 

prossegue: “Como esta dura, é preciso que aqueles se liguem de alguma forma à 

duração real” (BERGSON, 2001, p. 1262; 2006a, p. 14). Isso permite a expansão da 

duração de um plano intersubjetivo, de outro modo, de uma experiência do eu, para uma 

duração mesmo da totalidade, uma vez que: “Sem dúvida, a percepção consciente 

alcança a totalidade da matéria” (BERGSON, 2001, p. 218; 2006c, p. 75). 

Pode não parecer cômoda a concepção de uma íntima relação entre consciência e 

matéria, uma vez que vimos que o sítio da matéria é o espaço homogêneo, portanto, é o 

plano da justaposição. Nessas condições, a duração, tal como figurada por Bergson, 

tornar-se-ia impossível. Parece, no entanto, que nosso autor aos poucos vai superando o 

dualismo que permeia sua filosofia; o que opõe espírito e matéria, isto é, a duração de 

nossos estados de consciência com a duração da matéria. Ao menos é isso que se 

observa, quando o tratado agora se refere à conjugação do imaterial como o material, 

isto é, do espírito com a matéria.  Bergson, contudo, alerta para o fato de que, mesmo 

que a relação do espiritual com o material se estreite, ainda é importante destacar que tal 

relação se dá mais em função do tempo do que do espaço. Isso nos leva a entender que, 

mesmo nas propriedades materiais, há uma incessante ação do tempo, o que permite 

pensar um caráter metafísico também da matéria, pois só dessa forma é possível ver na 

matéria uma duração.  

Salientamos que a ideia de duração de Bergson se amplia consideravelmente até o 

universo material e que, analogicamente à duração de nosso estado de alma, não perde 

as peculiaridades condizentes da duração: heterogeneidades qualitativas. Pelos termos 

seguintes, sublinha Bergson (2001, p. 217; 2006c, p. 74):  

A heterogeneidade qualitativa de nossas percepções sucessivas do 

universo deve-se ao fato de que cada uma dessas percepções se 
estende, ela própria, sobre uma certa espessura de duração, ao fato de 
que a memória condensa aí uma multiplicidade enorme de estímulos 
que nos aparecem juntos, embora sucessivos. 

O que se ajusta à concepção de duração da matéria é a exclusão dos instantes que 

compõem os estados da própria matéria como ainda pela atividade incessante de nossa 

memória inerente ao ato da percepcionar. Isso significa que as multiplicidades de que 

fala Bergson são, de alguma forma, condensadas pela memória, de modo que temos, em 
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nossa presença, um conjunto de imagens. É empregando essa terminologia que Bergson 

se refere ao universo material
18

, que, graças a uma imagem privilegiada dentre aquelas, 

que é o nosso corpo, é possível efetuar as articulações entre todas as imagens 

percepcionadas no ato presente com as que sobrevivem em nossa memória. Dessa 

articulação, temos a duração real, isto é, o todo em suas peculiaridades moventes. 

O que está em foco é uma sutil passagem do pensamento do autor francês. Como 

já ressaltamos, trata-se de uma análise de cunho psicológico a uma conceituação 

cosmológica sobre o que comporta a duração. Comentando este itinerário, Prado Júnior 

(1987, p. 167) assevera:  

A passagem pela psicologia teria, assim, sido exigida pela necessidade 

de repensar criticamente os fundamentos da cosmologia. Uma vez 
descoberta a duração interna, seria possível passar à descrição da 
temporalidade cósmica, isto é, do próprio processo de “crescimento” 
da natureza. 

   Tendo ciência da explanação de Bergson no Ensaio, então não se torna difícil 

compreender que a duração do universo é, em grande medida, um reflexo da duração de 

nosso estado de alma. Já referimos que, em boa parte, aquela tônica serviu de alicerce 

para nosso autor pensar o universo também como um fluxo perpétuo de transformação e 

atualização, portanto, alicerçado também na ideia de duração.   

Não é demais reforçar que o que delineia essa discussão ─ que tem como centro o 

conceito de duração ─, seja como aspecto de nossa vida interior, seja como 

peculiaridade do universo, sempre será o sentido de experiência do tempo pelo uso 

efetivo da memória. Quer dizer: uma vez que a memória a todo instante contamina a 

percepção, então produz uma sintonia linear da própria percepção com a matéria, de 

modo que não seja possível comportar, entre elas, diferenças de naturezas. É o que 

atesta Bergson (2001, p. 218; 2006c, p. 75): “Mas entre essa percepção da matéria e a 

própria matéria há apenas umas diferenças de grau, e não de natureza”.  

Trata-se de compreender a relação da parte com o todo, ou seja, a percepção que 

temos da matéria suscita-nos o sentimento de integração também do mundo material. 

                                                           
18 Bergson, em Matéria e Memória, conceitua o que vem a ser entendido como matéria e 

percepção da matéria: “Chamo de matéria o conjunto das imagens, e de percepção da matéria 
essas mesmas imagens relacionadas à ação possível de uma certa imagem determinada, meu 
corpo” (BERGSON, 2001, p. 173; 2006c, p. 17).  Não temos, nesta pesquisa, o intuito de nos 
demorar em torno do conceito bergsoniano de imagem; contudo, faz-se necessário trazer aqui 
essa categoria uma vez que o corpo, na condição de uma imagem privilegiada, é portador da 

capacidade de regular outras imagens, isto é, perceber suas articulações, suas conectividades 
que podem ser compreendidas como duração. 
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Grosso modo, se o universo dura, duramos também com ele. Assim, os elementos que 

compõem a duração pessoal, esses elementos apresentam simetrias com a duração em 

geral, pois memória e percepção tornam-se elos que possibilitam essa integração. Desse 

modo, examina Bergson (2001, p. 219-220; 2006c, p. 77):  

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 percebemos a matéria em nós, enquanto de direito a 
percebemos nela.  

Ao redigir a supracitada reflexão, Bergson atribui uma importância capital à 

memória, como já tentamos deixar evidente no decorrer desta exposição. É ela que, por 

meio de nossa percepção que temos do mundo material, traz à tona o caráter duradouro 

da matéria, isto é, em apresentar, em sua integridade, os vários momentos que 

constituem a própria matéria, deixando assim transparecer o seu todo como real.  

Em resumo, podemos dizer que a perspicácia do pensamento de Bergson, além de 

identificar as qualidades de nossos estados de consciência, também identifica na matéria 

qualidades que são inerentes ao processo de vitalidade. Ou seja: só é possível falar de 

uma duração da matéria porque já se identificou nela, mesmo que de maneira sutil, um 

princípio de vitalidade, isto é, de consciência. Sendo, contudo, a consciência emergente 

no acontecer vital, ela perpassa a própria matéria.  

O caminho delineado até aqui, que diz respeito à duração, teve o propósito de 

mostrar a formulação bergsoniana sobre o alcance teórico do tema. Como vimos, ele 

teve início no Ensaio, obra na qual Bergson questiona os psicofísicos e associacionistas 

acerca dos estados de consciência, uma vez que buscavam uma referência direta deles 

com o espaço homogêneo. A duração, por esse prisma, perde sua qualidade, mas 

Bergson, por outro lado, centra sua preocupação em resguardar aquelas propriedades 

qualitativas, já que a essência da duração se torna compreendida pela vivência do 

tempo, não podendo, portanto, ser interpolada de modo algum pelo espaço, visto que se 

trata de uma síntese real de nossos estados de alma. 

É curioso ver que Bergson alarga seu conceito de duração até às propriedades da 

matéria. Isso se deve ao uso irrevogável da ação da memória sobre a percepção que se 

tem do mundo material. Ali, as qualidades da matéria se integram e nossa consciência as 

percebe como imagens relacionadas. Para a concepção de Bergson, trata-se do próprio 

mundo material que dura, já que o tempo o atravessa e o resgata de sua possível 
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condenação ao eterno presente. Nesse processo, há uma íntima relação da consciência 

com a matéria, pois submetidas ao tempo que avança, têm por função atualizar-se.  

Tendo apresentado a concepção de duração, digamos assim, como síntese do 

acontecer vital, que, em sua estrutura, é marcada por traços ontológicos, nos 

encaminharemos ao que Bergson chamará de nova metafísica, cuja proposta representa, 

singelamente, uma ressignificação da metafísica clássica. Sabe-se que essa metafísica, 

pelo prisma bergsoniano, não deu conta do tempo e dos seus diferentes ritmos de 

duração, sendo-lhe, portanto, conveniente negligenciar qualquer realidade que dura. Já 

mencionamos que, em boa medida, o pensamento moderno prolonga os princípios 

daquele antigo saber, tendo em vista que o pano de fundo de sua concepção, ainda, é o 

da divisibilidade do movimento, da priorização do espaço em relação à duração do 

tempo vivido na consciência. É em virtude dessas razões que o questionamento de 

Bergson nos parece pertinente:  

Por que recorrer à hipótese metafísica, por engenhosa que seja, sobre a 

natureza do espaço, do tempo e do movimento, quando a intuição 
imediata nos mostra o movimento na duração, e a duração fora do 
espaço? (BERGSON, 2001, p. 76; 1988, p. 81). 

Ao fazer isso, Bergson, de todo modo, já tem em vista o estabelecimento de uma 

nova postura, que consiste, antes de tudo, em se desviar, principalmente, do que o 

entendimento humano busca fazer. A ressignificação condiz, portanto, com o ato de se 

lançar diretamente e constatar os graus de duração do real. De outro modo, assistimos à 

derrocada do saber intelectivo pela nova empresa bergsoniana de se conhecer algo 

diretamente e sem rodeios. Trata-se, por fim, do estabelecimento da intuição como 

método.  

Torna-se necessário, antes de entrarmos propriamente no centro da abordagem 

acerca da intuição, frisar aqui que, em Bergson, a recuperação do passado, no que 

implica uma vivência real da duração, está condicionada ao esforço de se colocar no 

tempo, no passado atuante, já de saída, imediatamente. Nessa perspectiva, Bergson nos 

dirá que o ato de inserção no tempo como vivacidade é possível por uma vontade do 

espírito ou, melhor, por um esforço de consciência compreendido por nosso autor como 

intuição. 

Cabe agora deixar claro que a transição de temas aqui não dará por encerrada 

nossa abordagem acerca da duração. Pelo contrário, estaremos, constantemente, 
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dialogando com o tema já exposto, haja vista que o diálogo é sobre a duração como 

realidade que comporta o movimento absoluto que a intuição torna manifesto.   

O capítulo seguinte assume, portanto, como escopo, examinar a consistência do 

conceito bergsoniano de intuição ─ conceito esse que transcende o nível meramente 

intelectual, mas, sendo um esforço de consciência, reabilita a acepção de vivência da 

duração. Nessa direção, o sentido da experiência será interrogado à luz de uma abertura 

mesma do real. 
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3 BERGSON E A INTUIÇÃO DO REAL 

 

“Perpetuam-se muitas querelas entre escolas, cada uma              

censurando a outra por ter deixado o real escapar” (Bergson). 
 

 

A proposta de um método como base da filosofia bergsoniana representa, no 

contexto contemporâneo, uma revolução no modo de se proceder filosoficamente. A 

intuição é essa proposta, uma vez que possibilita o acesso ao real que, diga-se de 

passagem, se manifesta na própria estrutura da duração. Para tanto, uma superação do 

antigo método de conhecimento é operado pela nova proposta de Bergson, o que 

implica, por parte desse autor, que deva questionar e mostrar o limite do procedimento 

intelectivo em abordar questões inerentes ao ser em geral. Pela intuição, o acesso ao real 

torna-se imprescindível, visto que por ela nos inserimos e vivenciamos intimamente a 

mobilidade constante e imanente das coisas. Trata-se de um experienciar originário do 

acontecer real que se dá intuitivamente. Não obstante é o próprio ser que se abre à 

atividade intuitiva. Nele habitamos e o movimento de retorno à experiência mesma das 

coisas, ali, é resgatado. 

3.1 Intuição: método e conhecimento 

Tendo em vista que o capítulo que se segue trilhará o caminho reflexivo de 

Bergson no que tange à consistência da intuição na qualidade de método filosófico, faz-

se necessário, antes de tudo, o esforço de relembrar o que norteou nossa reflexão no 

limiar do primeiro capítulo desta pesquisa: o problema relativo à inconsistência 

metodológica instalada no seio da metafísica antiga. Mesmo sob o risco de sermos 

prolixos, é de suma importância lembrar que a inconsistência vista por nosso autor 

naquele sistema se deve à incumbência de a inteligência fundamentar o que vinha a ser 

sustentado como “verdade”; entretanto, a inteligência não poderia mostrar outra coisa 

senão a de adornar a mobilidade com fragmentos do que é estático.  

Considerando o referido cenário é que a questão de método passa a assumir uma 

importância capital nas reflexões bergsonianas, uma vez que a vivacidade do 

conhecimento dependerá do procedimento metódico, isto é, das condições utilizadas 

pelo sujeito que busca conhecer e a realidade que se faz conhecida. É, portanto, nesse 
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sentido que o método se encontra atrelado à produção do saber, seja ele científico ou 

filosófico. Conforme vimos, esse debate se torna particularmente caro a Bergson à 

medida que o método empregado na cultura filosófica clássica acarretou sérias 

dificuldades ─ dificuldades essas, sintomaticamente, devidas a um uso de uma 

linguagem pouco própria ao conhecimento do real. É o que o comentário de Franklin L. 

Silva corrobora:  

A preocupação bergsoniana com o método filosófico passa certamente 

pelo questionamento das relações entre as condições metódicas do 
conhecimento e as respostas filosóficas aos problemas que 
historicamente se propõem aos vários autores (SILVA, 1994, p. 29). 

Percebe-se que há, por parte de Bergson, segundo a observação de Leopoldo 

Silva, um exame minucioso das condições em que um problema era apresentado. Ele 

próprio, Bergson, adverte que, ao se tratar um problema filosófico, o que deve ser 

priorizado não é tanto a busca de sua solução, mas, sobretudo, como é elaborado e 

apresentado: “Mas a verdade é que se trata, na filosofia e mesmo alhures, de encontrar 

o problema e, por conseguinte, de pô-lo, muito mais do que de resolvê-lo” (BERGSON, 

2001, p. 1293; 2006a, p. 54).  

Não deixa de ser notável, segundo o autor francês, que os equívocos cometidos 

pela filosofia, e que se refletirão diretamente na ciência moderna, se devem à inversão 

dessa questão, pois havia uma atenção maior para a solução do problema antes mesmo 

de descobri-lo. Isso, claramente, pode ser visto como uma incongruência, o que também 

esgotaria o verdadeiro sentido do pensar filosófico. No tocante à concepção de Bergson, 

o método deve possibilitar a investigação inicial do problema posto, isto é, deve 

preservar uma primazia da questão em relação à antecipação dos resultados. Uma vez 

reconstituído em novas bases, o método estaria perante uma maior abertura à 

experiência real em sua totalidade. Dizendo de outro modo: em face do panorama que 

perpassava a filosofia, Bergson vê a necessidade de realizar uma verdadeira restauração 

metodológica. Para tanto, era necessário assumir uma postura de recusa à posição 

intelectualista no sentido de se sustentar uma possível certeza. Em função disso, trata-se 

de abrir mão de um método que conduz à fragmentação do saber a fim de legitimar o 

conhecimento naquilo que fosse possível em relação ao contato com o real. 

Com a nova proposta metódica, Bergson volta sua atenção aos equívocos 

praticados no decorrer da história do pensamento. Já salientamos que se deve, 

sobretudo, ao método dialético de expressão platônica o florescimento das inúmeras 



69 
 

inconsistências no campo do conhecimento, já que se apoiava em conceitos. É 

importante frisar que a estranheza de Bergson, quanto à apropriação conceitual, se deve, 

especialmente, ao fato de o conceito em si mesmo ser vazio, posto que sua principal 

função seja apresentar algo por uma perspectiva generalizadora, sem, contudo, tocar 

minimamente o solo da realidade, satisfazendo-se em artificializar o que poderia ser 

concebido como real. 

No que se refere ao procedimento conceitual, Bergson ratifica:  

Mas, por outro lado, além da ilusão, há também um perigo muito 

grave. Pois o conceito generaliza ao mesmo tempo que abstrai. O 
conceito só pode simbolizar uma propriedade especial tornando-a 
comum a uma infinidade de coisas. Deforma-a, portanto, sempre em 
maior ou menor grau pela extensão que lhe confere. (BERGSON, 
2001, p. 1400-1401; 2006a, p. 194).   

Quanto ao sobredito, ver-se-á que a pouca simpatia de Bergson à subsunção da 

realidade ao conceito justifica-se no que vem se deflagrar como atitude superficial de se 

engendrar teoricamente algo, pois o problema maior, reitera ele, está em se pensar que a 

representação conceitual possa dar conta do real, já que o que lhe cabe é, apenas, o que 

da realidade foi tirado. No entendimento de filosofo francês, “[...] o conceito, extraído 

do objeto, não tem peso, não sendo mais que a sombra de um corpo” (BERGSON, 

2001, p. 1401; 2006a, p. 194).  

Sabe-se que tais críticas têm como alvo principal, como já aludimos, a 

metodologia da metafísica clássica, dado que essa se ocupou-se com estabelecer uma 

separação conceitual entre o que algo é, com o que dele pode ser afirmado por graus de 

abstrações, encobrindo, assim, o que, na visão de Bergson, vem ser a própria face do 

real. É tendo em vista essa problemática que Bergson reivindica uma superação da 

antiga mentalidade metafísica no sentido de se guiar cegamente por conceitos. Como ele 

mesmo escreve: “[...] é preciso que transcenda os conceitos para chegar à intuição” 

(BERGSON, 2001, p. 1401; 2006a, p. 195).  

Desvendar a realidade que permanecesse oculta pela gama conceitual torna-se 

uma tarefa imprescindível para o filósofo. Na espreita desse problema é que o método 

bergsoniano, diríamos, ocupa o papel de condução para além dos equívocos, no intuito, 

obviamente, de dissolvê-los em verdadeiras questões capazes de tocar o real. O que está 

na tangente dessa questão é o ideal de clareza que ela deve perseguir. Bento Prado 

reitera essa leitura: “Também para Bergson, o itinerário da investigação é aquele que vai 

do mais claro para nós ao mais claro em si” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 28). Ou seja, 
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não basta abordar o simples conceito produzido por um saber intelectivo, mas é preciso 

deixar transparecer o real; limpá-lo da névoa que o desfigura. 

Como vimos anteriormente, as severas críticas de Bergson não se limitaram tão 

somente à metafísica clássica, mas atingiram, acertadamente, a posição metodológica da 

ciência moderna, visto que essa se colocava como promotora daquele ideal metódico. É 

em função disso que a metafísica antiga se equivoca quanto à diferença de natureza e 

grau: onde a questão é de qualidade, compreende-se por quantidade, e onde é sucessão 

traduz-se por justaposição, quando o que, na verdade, Bergson compreende: “[...] é mais 

uma mudança de qualidade do que de grandeza” (BERGSON, 2001, p. 10; 1988, p. 16). 

 O germe de tais equívocos, uma vez devidamente identificado (como uma 

“ilusão” da inteligência), deveria ser demolido. É forçoso dizer aqui que nosso autor 

assume um gesto heurístico, pois a referida “destruição” implica a demolição da carga 

conceitual e abstrata que, aos seus olhos, se comporta como uma espécie de crosta que 

oculta o real. Assim, portanto, a referida destruição é uma qualidade do método, embora 

não assume uma função extremamente excludente. Depurar os equívocos, desintegrar o 

falso, isso equivale a constituir o verdadeiro. De modo algum serve, também, de ponto 

de alerta na demarcação na esfera do conhecimento, como é visto em Kant. No caso, 

aqui, de Bergson, os problemas são dissolvidos, não simplesmente separados. O 

dualismo sujeito-objeto perde sua tonalidade na concepção begsoniana, Franklin L. 

Silva deixa sua impressão acerca disso: 

Na concepção bergsoniana do método supõe-se, pois, que a verdade 
do conhecimento depende da adequação entendida como certa 
homologia entre condições do conhecimento e o objeto a conhecer. 
Isto faz com que o correlato ontológico do método passe a ser 

considerado de maneira diferente da filosofia tradicional. Adequação 
não significará mais certa correlação entre a forma do conhecimento 
(seja ela real como em Platão e Aristóteles ou lógica como em Kant) e 
a estrutura do objeto, não importa se dependente ou não do sujeito. 
(SILVA, 1994, p. 33-34). 

Nesses termos, o método bergsoniano é unificador. As condições do 

conhecimento não estão restritas tão somente ao sujeito detentor das formas de 

adequação, mas há uma relação de “simpatia” entre o sujeito e objeto. 

Cabe agora levantar o seguinte raciocínio: O método em si já traz a ideia de 

mediação, por outro lado, Bergson busca erigir uma filosofia tangente ao acontecer 

vital: fluidez, mobilidade, consciência, tempo, duração, entre outros termos que 
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levariam a caracterizá-lo como “filósofo da liberdade”
19

. Diante disso, surge a 

interpelação: confrontar seu modo de filosofar com um método de conhecimento não 

torna sua filosofia condicionada e mesmo mecânica?  

A preocupação de Bergson não pode reduzir o método a uma espécie de 

“metodismo”, mas abrir uma compreensão de pensamento no âmbito mesmo do que o 

filósofo entende por acontecimento.  Não se trata, portanto, de uma mediação racional 

digna de análise, mas, sim, de um esforço ao nível de consciência que possibilite o 

sentido de experiência vivida. 

Método e rigor intelectual sempre andaram juntos. Bergson, no entanto, tenta 

atribuir ao método um teor filosófico e, em função disso, uma identidade nova. Diante 

disso, cabe a pergunta: Que procedimento metódico escapa às amarras da inteligência?  

Deleuze nos dá uma resposta enfática ao dizer que: “A intuição é o método 

bergsoniano. A intuição não é um sentimento nem uma inspiração, uma simpatia 

confusa, mas um método elaborado, e mesmo um dos mais elaborados métodos da 

filosofia” (DELEUZE, 1999, p. 7). Dessa forma, via o método intuitivo, Bergson acaba 

por estreitar a relação entre investigação filosófica e veracidade do conhecimento. 

Quando Deleuze se atém mais a esse assunto, percebe que se trata de um dos métodos 

mais elaborados da filosofia, e percebe isso porque observa a preocupação de Bergson 

para erigir seu pensamento. O próprio Bergson teve o cuidado necessário para abordar 

essa questão: „“Intuição‟ é, aliás, uma palavra frente à qual hesitamos longamente”, mas 

por fim cabe declarar: “De todos os termos que designam um modo de conhecimento, 

ainda é o mais apropriado” (BERGSON, 2001, p. 1271; 2006a, p. 27). 

Na verdade, vemos Bergson diante de uma empreitada que tem por tarefa agenciar 

uma experiência nova em termos filosóficos; experiência essa que porta o rigor 

metodológico como forma de não ser evasiva e que escape das contradições possíveis 

do pensamento, mas também que não se limite, tão somente, aos parâmetros técnicos do 

saber científico. Nessa direção, fazendo alusão às posições metodológicas que 

sustentaram os equívocos da filosofia, Bergson observa que existem duas formas de se 

conhecer a realidade: uma é pela inteligência e outra, pela intuição. Uma permite, 

apenas, um conhecimento superficial, portanto, simbólico, ao passo que a outra 

possibilita um conhecimento mais profundo, tendo, pois, em mira o próprio absoluto. 

Escreve ele: 

                                                           
19 Como teria dito seu aluno Péguy. (Cf. MERLEAU-PONTY, 1991, p. 201). 
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A primeira implica que se deem voltas ao redor dessa coisa; a 

segunda, que se entre nela. A primeira depende do ponto de vista no 
qual nos colocamos e dos símbolos pelos quais nos exprimimos. A 
segunda não remete a nenhum ponto de vista e não se apoia em 
nenhum símbolo. Do primeiro conhecimento diremos que se detém no 
relativo; do segundo, ali onde ele é possível, que atinge o absoluto. 
(BERGSON, 2001, p. 1393; 2006a, p. 184).  

Temos, de um lado, a miragem do real expressa por um conhecimento relativo e, 

de outro, o próprio real, que não se deixa capturar em um quadrante ponto de vista. 

Vemos, contudo, Bergson preocupado em distinguir duas qualidades metódicas, uma 

que fundamentará a posição científica, o universo do simbólico, e outra que diz respeito 

à filosofia, que seguirá, o quanto próximo possível, o absoluto.  

 Remetendo-se à implicância do simbólico pelo movimento relativo de se 

conhecer uma determinada realidade, Bergson discorre: “Símbolos e pontos de vista 

colocam-me, portanto, fora dela; só me entregam aquilo que ela tem em comum com 

outras e que não lhe é próprio” (BERGSON, 2001, p. 1394; 2006a, p. 185-186). O 

procedimento analítico, com efeito, não propicia mais que uma sondagem externa do 

que se busca conhecer; ele abstrai do objeto em vista não mais que representações e 

articulações simbólicas, enquanto que o contato com a coisa mesma se torna impossível 

por aquele método, já que ele nos dá apenas uma visão parcial da coisa, nunca a 

totalidade. Ora, é nesse sentido que nosso autor esclarece:  

Mas aquilo que é propriamente ela, aquilo que constitui sua essência, 
não poderia ser percebido de fora, sendo, por definição, interior, nem 
tampouco ser expresso por símbolo, sendo incomensurável com 
qualquer outra coisa. Descrições, história e análise deixam-me no 

relativo. (BERGSON, 2001, p. 1394; 2006a, p. 186).  

Bergson, entretanto, tem em vista mais que uma simples sondagem. Ele busca 

desfazer-se das ilusões simbólicas para coincidir, pela atividade intuitiva, com a 

realidade concreta do objeto visto. De outro modo, o que parece residir nas entrelinhas 

dessa questão é o sentido mesmo de simpatia com a realidade a ser conhecida.  

De antemão, a superação do modo operante da análise, isto é, do conhecimento 

relativo, nos faz reconhecer que a intuição é uma via consistente pela qual deveria 

enveredar a filosofia. Por meio dela, a integridade do conhecimento é restaurada, uma 

vez que nos possibilita o contato com o absoluto do próprio real a ser conhecido, visto 

que se trata de um conhecimento de dentro, e não, simplesmente, de fora.  
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Aquela maneira de se portar diante de uma realidade para ter dela o conhecimento 

integral, Bergson denomina de intuição: “Chamamos aqui de intuição a simpatia pela 

qual nos transportamos para o interior do objeto para coincidir com aquilo que ele tem 

de único e, consequentemente, de inexprimível” (BERGSON, 2001, p. 1395; 2006a, p. 

187). Assim, Bergson deixa claro que se trata de um ato de coincidência do pensamento 

com o objeto de conhecimento, o que exclui qualquer possibilidade de um 

conhecimento relativo e, por conseguinte, superficial.   

Uma vez dada uma definição de intuição, Bergson rompe com o método fundado 

na inteligência, haja vista que ela, naturalmente, volta-se para a matéria. Trata-se de um 

procedimento limitado e superficial fruto de uma postura que se contenta em analisar a 

exterioridade, pois não ultrapassa as fronteiras da superficialidade. Nesse curso, sua 

definição sobre a análise é inexorável: “Analisar consiste, portanto, em exprimir uma 

coisa em função daquilo que não é ela” (BERGSON, 2001, p. 1395; 2006a, p. 187). A 

análise, digamos ainda, se assemelha a uma tradução imperfeita, deixando muito aquém 

de sua originalidade o resultado aí obtido. Por outro lado, diz Bergson (2001, p. 1312; 

2006a, p. 79): “A intuição dá-nos a coisa, da qual a inteligência não apreende mais que 

a transposição espacial, a tradução metafórica”. Não compete, portanto, a um método 

dessa natureza transmitir o real no que ele tem de próprio, uma vez que, tão somente, 

manipula e fragmenta o conhecimento. 

Vê-se, então, Bergson estabelecendo um significativo contraponto da intuição à 

inteligência. Trata-se, para ele, de inaugurar uma nova perspectiva de se pôr perante a 

realidade. Dessa maneira, Bergson acaba por renunciar à tradução, utilizando-se de uma 

linguagem figurativa para se valer do próprio original.  

A intuição torna-se, assim, o procedimento mais adequado pelo qual Bergson 

recomenda aos filósofos: “Eis a linguagem
20

 que endereçamos ao filósofo. Tal é o 

método que lhe propomos” (BERGSON, 2001, p. 1309; 2006a, p. 76). Diversamente de 

uma visão parcial (propriamente dialética), a intuição possibilita o contato com o real tal 

como este se revela em si mesmo, haja vista que intuir é conhecer, ou seja, é afirmar 

como as coisas realmente são. Não se trata, bem entendido, de rondar tão simplesmente 

                                                           
20 Bento Prado Neto, em sua tradução, traz o termo “discurso”, ao invés de “linguagem” como 

realmente aparece no original (langage). Para efeito de clareza e consistência metodológica, 
tomamos a liberdade de traduzir esse termo pelo seu equivalente, “linguagem”, já que o termo 

“discurso” soa como um método intelectual, analítico, o que parece inadequado ao sentido que 
Bergson confere à intuição.      
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a realidade, mas, sim, de adentrar nela e perceber como realmente é em sua mobilidade 

constante.  

Eis que a intuição abre portas à estrutura concreta do real, que, na condição de 

movimento, dá-se a conhecer convenientemente como o absoluto. Assim denota 

Bergson (2001, p. 1394; 2006a, p. 185): “Enfim, o movimento não será mais apreendido 

de fora e, de certa forma, a partir de mim, mas de dentro, nele, em si. Apreenderei um 

absoluto”.  

Dessa maneira, Bergson acaba por se ocupar do que é factual. No caso, aqui, o 

movimento. Ele mescla o sentido da realidade com o da percepção originária, isto é, 

deixa transparecer o significado de fusão que caracteriza essencialmente o gesto 

intuitivo, pois é no ato de coincidência que cai por terra o que foi entendido como 

descrições, análise e relativo, emergindo, em contrapartida, o sentido próprio de 

perfeição. É isso que o filósofo dá a entender: “Mas o absoluto é perfeito na medida em 

que ele é perfeitamente aquilo que é” (BERGSON, 2001, p. 1395; 2006a, p. 186). 

Entende-se que algo só pode ser afirmado como perfeito se for percepcionado em 

sua própria fonte. Levando justamente isso em consideração é que o significado de 

originalidade passa a ocupar um lugar importante na filosofia de Bergson, anunciando, 

assim, o brotar do real em substituição às descrições relativas. A experiência da 

realidade, tal como é, encontra-se permeada ao método intuitivo, isto é, é por meio da 

intuição e, só por ela, que mergulhamos imediatamente no absoluto: “Segue-se daí que 

um absoluto só poderia ser dado numa intuição, ao passo que todo resto é da alçada da 

análise” (BERGSON, 2001, p. 1395; 2006a, p. 187).  

Nessa perspectiva, Bergson confere à intuição um estatuto ontológico 

privilegiado: ela cria melhores condições de acesso ao real. Trata-se, no fundo, de nos 

inserir no próprio fluxo da vida, na fluidez real do tempo como duração. Frisa-nos ainda 

ele: “Desse modo, nós nos reinstalaríamos no fluxo da vida interior, do qual a filosofia 

com muita frequência não nos parecia reter mais que o congelamento superficial” 

(BERGSON, 2001, p. 1268; 2006a, p. 22).  

O que Bergson disserta nos remete novamente à problemática desenvolvida por 

ele no Ensaio, mas agora, a nosso ver, com uma perspectiva especialmente bem mais 

significativa, posto que o método que nos faz coincidir com o autêntico sentido de vida 

interior já nos foi apresentado. Isso nos permite dizer que a vida interior e todo o seu 

jorrar é, portanto, a primeira realidade a ser intuída. Aliás, ali é que se opera o retorno à 

realidade concreta. A experiência do imediato, em função disso, se dá primeiramente 
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em um plano subjetivo, já que é pelo contato com nós mesmos que tomamos posse de 

uma experiência autêntica, ou seja, na medida em que penetramos nas profundezas da 

consciência e vivenciamos o que ela nos proporciona. Sendo assim, a citação que se 

segue não se configura apenas como uma hipótese, haja vista que remete ao estado de 

vivência de nossa interioridade e passa a ser considerada como um fato: “[...] 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” (BERGSON, 2001, p. 83; 1988, p. 88).   

É no percurso de nossa interioridade que a intuição exerce um contato íntimo 

com o que nos constitui. Por esse prisma intuitivo teríamos o sentido nítido de vivência, 

a pureza de nosso estado de alma em seu teor qualitativo. Nada mais de estados 

justapostos, ou quantitativos, mas, sim, os vários aspectos mutáveis que, em um jorrar, 

se interpenetram e nos revelam nossa essência livre.    

A intuição na qualidade de simpatia toma corpo na medida em que ela representa 

o retorno à realidade concreta, ou seja, àquilo que foi obscurecido, soterrado e 

esquecido pelo procedimento científico. Revisitar as abordagens psicológicas, uma vez 

que é precisamente com elas que o eu, enquanto duração, é fragmentado e não vivido, é 

o que possibilita a Bergson falar francamente de um retorno ao imediato. Dessa forma, a 

simpatia, nos primórdios do pensamento de Bergson, se caracteriza, sobretudo, como 

ato de encontrar a originalidade de nosso estado de alma. Sobre isso, o filósofo expõe:  

Há pelo menos uma realidade que todos apreendemos por dentro, por 

intuição e não por mera análise. É nossa própria pessoa em seu 
escoamento através do tempo. É nosso eu que dura. Podemos não 
simpatizar intelectualmente, ou antes, espiritualmente, com nenhuma 
outra coisa. Mas certamente simpatizamos com nós mesmos. 
(BERGSON, 2001, p. 1396; 2006a, p. 188). 

Disso se diz que o encontro com o eu que dura é imprescindível, articulado pela 

intuição. Trata-se de um encontro em sua base originária, desvelado em uma perspectiva 

que dá nova roupagem à psicologia, que, sintomaticamente, beira uma perspectiva 

mesmo fenomenológica. Tudo isso porque já que não se trata mais de uma sondagem 

por meio de análise pela qual a constituição do que se convencionou chamar de “eu” 

não passa de amontoados de elementos psíquicos. Por outro lado, o que Bergson vem 

trazer à tona é o eu em sua plenitude, que, num deslizar no tempo, manifesta a 

totalidade do estado de alma em um único ato. Eis, enfim, a duração de nossa pessoa.  

O itinerário que se segue terá, portanto, como objetivo apresentar o sentido de 

experiência vivida pela perspectiva intuicionista do filósofo francês. Para tanto, faz-se 
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necessário recapitularmos alguns elementos da obra bergsoniana de 1889, cuja 

problemática central já a desenvolvemos no início do segundo capítulo deste trabalho.  

Como acreditamos ter evidenciado o plano geral da referida obra, lembramos, 

contudo, que o embate de Bergson com a psicologia científica se deve, antes de tudo, ao 

ato dela que, sem o cuidado de se resguardar de pulverizar a vivacidade de nossa 

consciência, forjou uma falsa ideia de duração. Assim, a intuição, nesse contexto, 

representará o olhar interior que viabilizará o sentido de experiência, contrapondo-se 

assim àquela pretensão cientificista de depurar o que constitui a duração de nosso estado 

de alma.   

3.2 O retorno à experiência  

O sugestivo título deste tópico não se limita a apenas apresentar o contraponto de 

Bergson aos problemas arraigados no “perímetro” da consciência pela abordagem da 

psicofísica, mas, sobretudo, intenta fazermos o exercício de pensar o sentido de 

experiência vinculado ao esforço intuitivo à realidade que dura. Isso, por consequência, 

nos levaria a pensar os traços de uma filosofia originária, cujo teor esbarra em questões 

de fundo fenomenológicas, mesmo que de maneira bastante modesta. A proposta da 

intuição, tal como apresentada por Bergson, convida-nos a reconhecer, no cenário que 

se desenhava o encobrimento do real, o seu desvendar-se e sua afirmação como 

realidade absoluta.   

Para tanto, observamos que, no Ensaio, Bergson sugere dissipar a confusão 

estabelecida pelos parâmetros científicos que tinham como pretensão exteriorizar o 

campo das vivências puras, a consciência. As questões levantadas pelo filósofo francês 

são genuinamente ontológicas, já que preconiza a ideia da experiência mesma naquele 

campo como “vivência do real”. Assim, o que requer Bergson é que um olhar atento às 

vivências interiores seja priorizado. Dessa forma, diz-nos Tsukada (1995, p. 38): “A 

intuição opõe-se às doutrinas provenientes da inteligência [...] E essas doutrinas são o 

determinismo, o paralelismo psicofisiológico, o mecanismo e o finalismo radical no 

evolucionismo, ideia do nada e de desordem”.  Essa oposição é necessária porque essas 

doutrinas obstruem, com conceitos intelectuais, o campo de tais vivências ou, melhor, 

deformam a realidade em sua essência em prol do espaço.   

Bergson está preocupado em explorar, via intuição, os graus mais profundos da 

consciência. Ele, contudo, não hesitou em se posicionar contra o associacionismo e 
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determinismo psicológico que buscavam constantemente ornamentá-la de fragmentos 

provenientes do campo sensível.  O que está em questão é a eliminação da duração e seu 

caráter de liberdade. Pelo menos é isso que nos faz entender quando diz:  

Mas, ao invadir a série dos nossos estados psicológicos, ao introduzir 

o espaço na nossa concepção da duração, corrompe na própria fonte, 
as nossas representações da mudança exterior e interior, do 
movimento e da liberdade. (BERGSON, 2001, p. 51; 1988, p. 55). 

O sentido de uma experiência real em Bergson, portanto, aparecerá mediante os 

entraves metodológicos por ele encontrados nas ciências psicológicas. Gillouin (1928, 

p. 65-66), acerca disso, corrobora esse posicionamento: “O erro inicial do determinismo 

psicológico, gerador de muitos outros, consiste, pois, em substituir sem cessar ao 

fenômeno concreto, que se passa no espírito, a reconstituição artificial que dá uma 

filosofia superficial”. Disso podemos concluir que uma psicologia que se limita a um 

procedimento aos moldes da linguagem se encontra longe de possibilitar uma 

experiência fenomênica de realidades interiores.  

Não é aleatório o embate de Bergson com os paradigmas psicológicos de 

orientação positivista, já que ele, Bergson, concebe a psicologia como sendo bem mais 

que uma mera ciência que vê a consciência como algo que pode ser mensurado. Para 

nosso autor, a psicologia “[...] é tão-somente uma abertura à ontologia, trampolim para 

uma „instalação‟ no Ser [...]”, nota Deleuze (1999, p. 6) referindo-se à concepção 

bergsoniana.  O problema que se segue é que a psicologia, sendo germinada pela antiga 

metafísica, também não se acercou dos fenômenos reais, quer dizer, da essência daquilo 

que realmente constitui o acontecer. Bergson pensa uma psicologia nos seus aspectos 

mais originários. Trata-se de uma psicologia que viabilize a experiência no campo da 

consciência, sem que, no entanto, fosse interpolada pela cultura do pensamento 

metafísico e associacionista. Assim, portanto, um retorno à experiência mesma das 

coisas é operado primeiramente, em Bergson, por um viés psicológico, não no sentido 

estrito de uma psicologia técnica, de um psicologismo que põe em risco o sentido vivo 

do que se apresenta no interior da consciência. A relação de Bergson com a psicologia é 

descrita de uma forma coesa por Diamantino Martins (1946, p. VIII): “A descida 

bergsoniana às profundidades psicológicas não se opera através de convulsões violentas, 

mas de sondagens friamente analisadas, fenomenologicamente”. 

Essa descrição faz ver que o tratamento de Bergson com os dados da consciência 

se mostra, sem dúvida, diferenciado, pois, não se enquadrando a um psicologismo 
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qualquer, sua visão busca tocar as reais manifestações dos estados de consciência, que, 

por via intuitiva, contém a experiência da concretude e do dinamismo que compõem o 

todo de nossa personalidade. 

Na espreita dessa questão está o próprio sentido de vitalidade, na qual Bergson 

busca integrar a experiência humana, visto que há uma estreita relação de uma 

consciência particular com a consciência da vida enquanto tal. Digamos de outro modo, 

a descida à nossa própria consciência será operada mediante uma psicologia originária  

que, por sua vez, desempenhará o papel de portal à experiência de nosso ser. Mediante o 

contato consigo mesmo, como em um despertar da consciência, a experiência, que era 

subjetiva, se amplia a uma experiência de um ser em geral, ou seja, da experiência de 

uma consciência que se encontra subjacente ao próprio pulsar vital. Enriquecendo essa 

discussão, Bento Prado nos faz ver a relação bergsoniana com o ser:  

Visando “reintegrar o homem no circuito vital”, Bergson empresta ao 
ser uma dimensão além do mero ser pensado. É como se a 
profundidade deixasse de ser, como para Lachelier, indicativa da 
atividade do pensamento, e passasse a indicar a espessura da 

experiência em sua superabundância. (PRADO JÚNIOR, 1988, p. 
203).  

A rica contribuição de Prado Júnior tonaliza o sentido de experiência que perpassa 

a obra bergsoniana. A “superabundância” da experiência ali expressada põe em foco o 

ser-ele-mesmo, fenômeno que o filósofo francês insiste em constatar pelo uso 

significativo da intuição. Não obstante, trata-se do ser pensado, isto é, a apropriação do 

ser pela atividade intuitiva permite vivê-lo em sua mais pura manifestação, sem deixar 

de levar em conta que seu terreno é, em estreito sentido, o universo da consciência.       

Desse modo, o caminho para pensar a dimensão mais original da consciência é, 

portanto, o intuitivo.  Uma psicologia filosófica essencialmente intuitiva é, no pensar de 

Bergson, a que possibilita a abertura do real. A grosso modo, trata-se da via de 

habitação na casa do ser, que, por conseguinte, nos instala em seu interior e nos intima a 

vivenciá-lo em sua inteireza. Tratar-se-ia de coincidir com os fenômenos reais da 

consciência. Dessa forma, é possível pensar a inexaurível experiência como abertura 

para uma reflexão no coração do pensamento bergsoniano que reluz traços muito 

próximos de uma fenomenologia, já que as realidades que se passam no interior da 

consciência devem ser vividas, experimentadas naquilo que elas possuem de próprio: o 

tempo, a duração e a mobilidade. Tais realidades são puros acontecimentos, 

possibilidades reais que jorram em um rio de liberdade.  
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Segue-se daí que a justa conexão entre o ato intuitivo e o ser, expressa o sentido 

real da experiência, isto é, sua autenticidade cintila uma afeição ao terreno pré-reflexivo 

de maneira que o ser se qualifica como habitação de um pensamento imediato. 

Trilhando esse raciocínio, trazemos aqui a conveniente exposição de Prado Júnior, que 

indica o ser como ponto de partida do pensamento filosófico. Assim nos faz ver que 

“Esse ponto de partida será a experiência do Ser, que se dá como horizonte de toda 

reflexão: a filosofia não tem de construir o Ser ou fundá-lo em não sei que base 

originária. Ele é o lugar onde nós „existimos, vivemos e circulamos‟” (PRADO 

JÚNIOR, 1988, p. 204). 

Disso conclui-se que a expressão mais originária da filosofia se fundamenta na 

experiência constada no ser-ele-mesmo. Não se trata, pois, de atribuir uma significação 

ao ser, mas de interagir com ele e de perceber sua intrínseca vitalidade, que, cada vez 

mais, se amplia na medida em que nele nos inserimos. Ou, se preferimos um termo mais 

expressivo, dizemos que o mistério do ser se faz conhecido uma vez que o habitamos 

pelo ato intuitivo. Por esse viés, o tom de vivência acaba por assumir um contorno a 

mais, na medida em que se evidencia o deslocamento de um plano inteiramente teórico, 

dialético, à concretude da existência, ou seja, nosso próprio enraizamento no ser, 

enraizamento no qual, o ato de perceber se confunde com o percebido.  

Em resumo, o estatuto ontológico da intuição, como acima evidenciamos, estreita-

se com o significado da experiência ─ experiência essa que se efetiva mediante a 

dissolução do campo da aparência sensível, mas que abre o real como acontecimento 

próprio e na contramão do conhecimento puramente intelectivo. Sobre isso, nota o 

filósofo: “Desfazendo o que essas necessidades fizeram, restabeleceríamos a intuição 

em sua pureza primeira e retomaríamos contato com o real” (BERGSON, 2001, p. 321; 

2006c, p. 215-216).  Deleuze (1999, p. 18) acrescenta: “A intuição nos leva a 

ultrapassar o estado da experiência em direção às condições da experiência”. No sentido 

bergsoniano, a experiência encontra-se em uma profundidade ontológica, haja vista que 

é perpassando o interesse da razão especuladora que o contato com o real se torna 

possível. Novamente se posiciona Bergson (2001, p. 321; 2006c, p. 215): “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”. 

Tendo em vista essa leitura, entende-se que, mediante a conciliação da intuição 

com a duração, brota o sentido da experiência. Aqui, em termos bergsonianos, nos 

aproximamos de um âmbito que possui como expressividade a ideia de "manifestação", 
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que, em linhas gerais, se traduz por um acontecer real em sua base mais profunda. 

Deve-se, entretanto, levar em conta que é, pois, por um contato íntimo com a essência 

das coisas que Bergson formula o princípio de uma conexão com o real. Trata-se de 

uma exploração no âmbito mesmo dos fenômenos vivos que emanam das profundidades 

do ser. A intuição é, portanto, o que possibilita a experiência viva e concreta; por 

intermédio dela o real se abre e deixa-se conhecer. Se podemos falar de uma descrição 

mais efetiva do real em Bergson, é, no entanto, por via intuitiva que tal condição se 

torna possível. Martins corrobora esse entendimento: 

Temos, pois, Bergson de posse do método da intuição, debruçado, a 

interrogá-la sobre a torrente da sua vida interior; será a sua atitude em 
face da vida e do universo. O que lhe interessa não é a vida vivida, é o 
viver; não são os pensamentos, é o pensar; não são as coisas criadas, é 
o ato mesmo de criar; não é o verso do poeta ou o risco do artista, é a 
própria inspiração, é o gesto sentido interiormente pelo desenhista; 
não são, numa palavra, as coisas feitas, é o fazer das coisas, é o devir, 
mas o devir sentido interiormente. (MARTINS, 1946, p. 25). 

 Martins parece ter percebido bem os traços vivos e fenomênicos da filosofia de 

Bergson. O intérprete percebe que a intuição representa, na filosofia bergsoniana, mais 

que um elemento que visa, tão somente, desenvolver uma abordagem simplesmente 

descritiva da realidade externa tornando, sua filosofia vaga e cega. Pelo contrário, o 

norte que se delineia a partir da proposta de Bergson revigora o sentido do 

acontecimento no que toca o que é mais essencial na realidade. Desse modo, observa-se 

que é uma tentativa de superação de qualquer presunção filosófica ou científica de 

objetivar ou “coisificar” o sentido do vital.  

Pelo gesto acenado, desde já chama atenção o quanto o pensamento de Bergson se 

mostra permeado de traços fenomenológicos, pois sua abordagem aponta para um 

acontecer revestido sempre de possibilidade. Isso implica dizer que aquele gesto não 

opera por uma forma analítica e descritiva, mas, sim, pela esfera da sensação e da 

vivência.  

Isso realoca Bergson do simples plano teórico para situá-lo no campo dimensional 

das manifestações livres do real. É na liberdade desses acontecimentos que o enfoque 

bergsoniano se centra e os vivencia. Nesse sentido, talvez não seja forte demais dizer 

que a filosofia de Bergson se equipara a um diário pessoal no qual ele confessa suas 

experiências mais íntimas na torrente do real: “Bergson não define; descreve. Quer fazer 

ver; quer fazer experimentar o que ele experimenta” (MARTINS, 1946, p. 27).  
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Sob esse prisma, a intuição bergsoniana se delineia, primeiramente, por meio de 

uma descrição de acontecimentos interiores. Bergson caracteriza esse conjunto de 

acontecimentos, como vimos, com o termo duração (durée). É precisamente em vista da 

duração que a intuição, enquanto método, será por Bergson engendrada. Ele a configura 

como um providente método pelo qual abrimos uma fissura na crosta que se solidificou 

sobre nossa consciência, impedindo de acessarmos o real. Ora, descer às profundezas de 

nossa consciência é, todavia, o caminho trilhado pela intuição filosófica. De outra 

maneira, trata-se de realizar um contato muito próprio com tudo aquilo que nos constitui 

como pessoa, tal como a sucessão de nossos estados interiores, que se interpenetram, 

sustentando o que vem a ser chamado de "eu". Para isso, o filósofo descreve:  

O que encontro por baixo desses cristais bem recortados e desse 
congelamento superficial é uma continuidade de escoamento que não 
é comparável a nada daquilo que vi escoar-se. É uma sucessão de 
estados, cada um dos quais anunciando aquilo que a ele se segue e 

contendo aquilo que o precede. A bem dizer, só constituem estados 
múltiplos quando já os ultrapassei e me volto para trás para observa-
lhes o rastro. Enquanto os experimentava, estavam tão solidamente 
organizados, tão profundamente animados por uma vida comum que 
eu não saberia dizer onde um deles acaba, onde o outro começa. Na 
realidade, nenhum deles começa nem acaba, mas prolongam-se todos 
uns nos outros. (BERGSON, 2001, p. 1397; 2006a, p. 189).  

O retorno à experiência evidencia-se amplamente, como podemos observar, 

quando atravessamos as cortinas que encobrem a integridade das manifestações que se 

passam no interior de nossa consciência. Ali, o encontro com as realidades que pulsam 

não pressupõe a postura de um espectador em relação ao espetáculo. Pelo contrário, o 

espectador é convidado a fazer parte da cena. A experiência relatada por Bergson é de 

uma vivacidade ímpar que vem afirmar-se como duração. Trata-se de um contato com 

nós mesmos, o escoar completo de nossa existência, que constantemente se faz 

afirmando sua liberdade.      

Para tornar mais preciso o movimento do pensamento intuitivo em relação à 

vivência da duração, tomamos como exemplo a imagem
21

 do elástico apresentado por 

                                                           
21 Mesmo tendo consciência de que a representatividade da intuição por determinada imagem, 

por si mesma, é estranha à proposta bergsoniana de método, já que a ideia de imagem logo nos 
remete à noção de algo empírico, não sendo, pois, suficiente para descrever o sentimento 
original que temos de nossa duração. Há, no entanto, aquelas, como nota Bergson, que podem 

nos auxiliar na compreensão da realidade pretendida: “Nenhuma imagem substituirá a intuição 
da duração, mas muitas imagens diversas, tomadas de empréstimo a ordens de coisas muito 
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Bergson. Nessa descrição, o autor nos convida a pensar tal imagem distendida e a 

fixarmos nossa atenção não na linha enquanto linha, mas, sim, em sua ação enquanto 

contração, ou seja, em percepcionar seu estender-se. Da mesma maneira, podemos ter a 

experiência da duração: a contração de seus estados múltiplos que se interpenetram 

incessantemente. Ali estaríamos de posse, via intuição, do estado de atualização, de seu 

prolongamento essencial. Bergson, em vista disso, ajuíza:  

Libertemo-nos por fim do espaço que subtende o movimento para só 
levar em conta o próprio movimento, o ato de tensão ou de extensão, 
enfim, a mobilidade pura. Teremos dessa vez uma imagem mais fiel 

de nosso movimento na duração. (BERGSON, 2001, p. 1398; 2006a, 
p. 191).  

Em linhas gerais, entende-se que a duração, inicialmente vinculada ao impulso 

que conduz à contração, ao mesmo tempo é criação: trata-se de um fazer-se 

constantemente. A intuição, por outro lado, se insere naquele fazer-se não perdendo de 

vista a riqueza cromática peculiar à duração, isto é, vivem-se as multiplicidades que se 

conjugam no ato de criação, pois, “[...] ao passo que me reinstalo na duração por um 

esforço de intuição, percebo imediatamente de que modo ela é unidade, multiplicidade e 

muitas coisas mais” (BERGSON, 2001, p. 1402; 2006a, p. 196).  

Indiscutivelmente, a intuição enriquece a filosofia bergsoniana, isto é, brinda-a 

com um brilho de inovação na medida em que experienciar significa intuir, ou seja, a 

intuição é, portanto, uma maneira de penetração na duração: “Nela penetraremos, no 

entanto, e só pode ser por meio de uma intuição”. E, para aqueles que se questionam, 

sobre a validade de um conhecimento, absoluto, Bergson argumenta, ainda, em favor da 

intuição: “Nesse sentido, um conhecimento interior, absoluto, da duração do eu pelo 

próprio eu é possível” (BERGSON, 2001, p. 1402-1403; 2006a, p. 196).   

No Ensaio, Bergson nos apresenta a duração, bem como abre o caminho possível 

para a intuição filosófica. Já logo no início da segunda parte da introdução de O 

Pensamento e o Movente, ele declara ter chegado à intuição: “Essas considerações 

iniciais sobre a duração pareciam-nos decisivas. Gradualmente, fizeram-nos erigir a 

intuição em método filosófico” (BERGSON, 2001, p. 1271; 2006a, p. 27).  Assim, a 

intuição teorizada por ele, como já aludido, privilegia, em primeiro lugar, os estados 

interiores. É exatamente nesse domínio que temos posse de uma experiência singular de 

                                                                                                                                                                          
diferentes, poderão, pela convergência de sua ação, dirigir a consciência para o ponto preciso 
no qual há uma certa intuição a apreender" (BERGSON, 2001, p. 1399; 2006a, p. 192). 
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nosso estado de alma. Torna-se necessário esclarecer que o singular aqui referenciado é 

constituído de acontecimentos múltiplos, ou seja, uma totalidade heterogênea formada 

numa fluidez ininterrupta de acontecimentos passados aliados ao presente. Descreve o 

filósofo: 

A intuição de que falamos, então, versa antes de tudo sobre a duração 

interior. Apreende uma sucessão que não é uma justaposição, um 
crescimento por dentro, o prolongamento ininterrupto do passado num 
presente que avança sobre o porvir. É a visão direta do espírito pelo 
espírito. Nada mais de interposto; nada de refração através do prisma 
do qual uma das faces é espaço e a outra é linguagem. Ao invés de 
estados contíguos a estados, que se tornarão palavras justapostas a 
palavras, eis a continuidade indivisível e, por isso mesmo, substancial 

do fluxo da vida interior. (BERGSON, 2001, p. 1272-1273; 2006a, p. 
29).  

Nessa perspectiva, a duração talvez seja o conceito que melhor expresse o sentido 

da experiência, pois se trata de uma conjugação de acontecimentos (prolongamentos 

ininterruptos) que nos sustenta como existentes privilegiados, na medida em que 

vivenciamos a heterogeneidade que nos constitui como absoluto. Quer dizer: temos 

posse de nosso “eu” manifestado pela totalidade da qual nos tornamos existentes. A 

intuição na qualidade de uma atividade do pensamento (espiritual) nos insere em nossa 

própria substancialidade, tornando-nos participantes do plano fenomenal, cuja posse é, 

em si, já uma abertura para a totalidade em geral.  

Apesar de a intuição ser a chave que possibilita acesso à realidade em si, é a 

duração que se apresenta como o absoluto, o que nos faz ver como esses dois termos ─ 

intuição e duração ─ estão intimamente conjugamos na filosofia bergsoniana. É na 

duração, por meio da intuição, que a experiência, em sua base estreitamente originária, 

se torna possível. Bergson, contudo, ao reconstituir a metafísica em novas bases, visa, 

com seu projeto, identificar o princípio de identidade na duração, ou seja, conceber a 

duração como condição existencial na qual sua manifestação já conjuga à 

heterogeneidade concreta do eu. Bergson exemplifica isso com a analogia de uma 

melodia, cujas partes são ininterruptas:  

É, dizíamos, a continuidade indivisível e indestrutível de uma melodia 

onde o passado entra no presente e forma com ele um todo indiviso, o 
qual permanece indiviso e mesmo indivisível a despeito de tudo aquilo 
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que a ele se acrescenta a cada instante ou, melhor, graças àquilo que a 
ele se acrescenta. (BERGSON, 2001, p. 1312, 2006a, p. 79)22.   

A vivência desse “eu” revela o quanto estamos submersos na totalidade, isto é, 

mostra que participamos do acontecer fenomênico em geral. Numa palavra, a intuição 

de nós mesmos nos leva a intuirmos o elã da totalidade presente em nós. Fica patente, 

portanto, que esse movimento operado por Bergson de transição da intuição de uma 

consciência particular à intuição de uma consciência em geral permite afastar certo risco 

possível de a teoria desembocar num solipsismo. 

Digamos, contudo, que, do real, na qualidade de movimento absoluto, traduzido 

por duração, dele se exclui toda ideia de justaposição e, consequentemente, de 

exterioridade. Devemos, contudo, entender que, de fato, a intuição possui significação 

mais em função do tempo que do espaço. A intuição sugerida por Bergson, nessa 

acepção, é o que nos põe imediatamente na qualidade pura daquele acontecer. Bergson 

vitaliza o sentido de duração, uma vez que apresenta a intuição como forma de acesso 

que não comporta mediação. Não se trata de uma descrição por descrição, mas é o 

sentido mesmo da vivência que, naquele âmbito, vem a ser enaltecido.   

3.3 A abertura do real 

A filosofia de Bergson, via um procedimento sui generis, como o método 

intuitivo, tem por objetivo descrever o real em sua abertura. Isso implica que essa 

descrição se efetive, ou seja, propicie que o real verdadeiramente se mostre sem os 

estigmas de uma metafisica que o mantinha, de certo modo, obscuro. É importante 

sempre ter em mente que a intuição, apesar de ser uma atitude espiritual, não se esgota 

em um plano idealista, mas se torna, como vimos, o recurso para restituir o que se 

encontrava escamoteado pela atitude intelectiva. Desse modo, o projeto bergsoniano se 

encaminha, de uma maneira significativa, para certo desnudamento da realidade, no 

sentido de que ela se mostre enquanto tal. Assim, entendemos que “[...] tal é a intuição 

que temos do espírito quando afastamos o véu que se interpõe entre nossa consciência e 

nós mesmos” (BERGSON, 2001, p. 725; 2005, p. 295-296). A dimensão da intuição 

assume aqui um caráter desvelador: “afastar o véu” soa como o movimento de deixar 

                                                           

22 Husserl, por seu turno, também se servirá dessa mesma analogia quando descreve, no 

parágrafo 3º, em suas Lições para uma Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo 
(1994), o fluxo do vivido temporal. 
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vir, ou seja, aponta para o significado muito próximo de uma alethéia, na qual a verdade 

apareceria em sua nudez. Trata-se de uma condição transcendental. Cabe, porém, 

esclarecer que esse gesto transcendental não implica um desligamento da imanência. 

Pelo contrário: consiste em uma maior inserção para se experienciar o que tem de mais 

vivo na realidade. 

O real, na perspectiva bergsoniana, escapa, inteiramente, ao que aparenta ser sob 

um prisma teórico-conceitual, difuso, por exemplo, na metafísica tradicional ou até 

mesmo no cientificismo moderno. De outra maneira, nossa percepção da realidade, em 

larga medida, é orientada para o plano da aparência pura e simples, estático, em sua 

mais comum definição, isso assim sendo porque nossa atenção é permeada pela rigidez 

racional de lidar com o que é utilitário.  

O real, em sua totalidade, é descrito por Bergson da seguinte forma: 

O que é real não são os “estados”, simples instantâneos tomados por 
nós novamente ao longo da mudança; pelo contrário, o fluxo é a 
continuidade de transição, é a própria mudança. Essa mudança é 
indivisível, ela é mesmo substancial. (BERGSON, 2001, p. 1258; 

2006a, p. 10; trad. mod.). 

A realidade, na visão do intuicionista, é, portanto, o puro movimento. Em outras 

palavras, a mudança, em sentido estrito, é vislumbrada por Bergson como a própria 

natureza das coisas. 

A empresa de Bergson, como restabelecimento da experiência real, enraíza-se, 

então, no solo movente mediante a intuição, a fim de que se vivencie a fluidez 

substancial na qual estamos, essencialmente, submergidos. Fechar os olhos para a 

mutabilidade que nos envolve é atender aos apelos evasivos da inteligência, que, por sua 

natureza, volta sua atenção à estaticidade. Ora, uma filosofia que se oriente na busca do 

fundamento do existir deve, portanto, tirar o véu que encobre o real, lançando-nos no 

burburinho do movimento, pois “[...] a realidade, intuída em sua essência, se mostra 

como puro movimento; puro porque, quando intuímos, nosso pensamento se move junto 

com o ser” (ROSSETTI, 2004, p. 54). Há aqui, noutros termos, uma absolutização do 

movimento como substrato da realidade. 

A coisa mesma, em sua estrutura ontológica, mostra-nos Bergson, é puro 

movimento. A questão, porém, é que o acesso a esse movimento se opera pelo ato de 

intuição, de maneira que esta já segue o curso da mobilidade das coisas. Digamos de 
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outro modo, digamos que nas entrelinhas do pensamento do filósofo há um esforço para 

mostrar a manifestação do real que implica já um ato de intuir.  

O movimento da intuição operado por Bergson tem uma estrema relevância, uma 

vez que não se trata, tão somente, de indicar que, por detrás do que aparece, existe uma 

essência, mas, sim, estabelecer condições de maneira tal que o próprio ser se mostre e 

quem o perceba o vivencie em sua pureza. A intuição configura-se, a esse modo, como 

condição necessária à aparição do real. Isto é: a manifestação do fenômeno encontra-se 

vinculada ao esforço intuitivo de ter contato com a natureza viva das coisas, uma vez 

que, em sentido amplo, pensamos tendo como parâmetro o espaço objetivo, deixando, 

pois, de perceber a própria realidade em sua manifestação. Bergson, entretanto, busca 

desconstruir o “repertório conceitual” produzido por uma racionalidade estreita que nos 

impede de ver o próprio brotar do real. É em vista disso que ele se posiciona: 

“Despertemos a crisálida. Restituímos ao movimento sua mobilidade, à mudança sua 

fluidez, ao tempo sua duração” (BERGSON, 2001, p. 1259; p. 2006a, p. 11).  

A abertura do real, em larga medida, parece apresentar certa peculiaridade 

fenomenológica na filosofia de Bergson. É que o significado da intuição se acopla com 

a ideia de experiência, pois, ao dizer que o processo da realidade é o movimento, 

afirma-se também que se trata de um fluxo constante, sentido e vivenciado de maneira 

direta em nós mesmos, nos termos de uma duração. A duração em si pode ser vista 

como o conjunto das manifestações reais. Quer dizer: o real, neste caso, se doa à atitude 

intuitiva, deixando-se ver e vivenciar. A intuição, como já evidenciado, torna-se uma 

maneira pela qual habitamos, por meio de um estilo muito próprio, a heterogeneidade da 

duração. De uma forma sintética, diríamos que é por intermédio da intuição que se dá a 

experiência do acontecer vital, o fazer-se, o jorrar da criação no caminho da liberdade. 

Assim, a experiência, simplesmente subjetiva, torna-se uma experiência 

fenomenológica no que possibilita sentir a totalidade em sua imediatez. O passado 

atualiza-se, isto é, se reveste do presente.  

Já alertamos para o fato de que nosso intuito no momento não consiste em 

reivindicar um espaço no terreno da fenomenologia a Bergson, contudo, sem grandes 

esforços, pode se observar que, nas entrelinhas de sua filosofia da intuição, reluzem 

traços muito próximos de uma abordagem fenomenológica, como ficou evidente com o 

sentido mesmo da noção de experiência, isto é, de acontecimentos puros que se dão no 

interior de uma consciência que essencialmente também é pura.         
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Em vista disso, cabe dizer que existem algumas ponderações cujos traços 

aproximam a filosofia bergsoniana com a fenomenologia. Talvez uma empreitada 

pioneira nessa aproximação venha da contribuição significativa de Roman Ingarden, 

com sua curiosa tese intitulada Intuição e Intelecto em Bergson, justamente orientada 

por Edmund Husserl. Ali, mais que apresentar a filosofia do pensador francês, Ingarden 

enfatiza, grosso modo, a ideia de experiência do imediato que vem ecoar como 

elementos precisos de uma possível fenomenologia. Ao tratar dessa forma a intuição, 

parece plausível a exposição do pensador polonês acerca da intuição bergsoniana 

naquilo em que ela possibilita um conhecimento perfeito (parfait) pelo contato com o 

absoluto. Na linguagem de Ingarden, “A intuição como um conhecimento puro 

(desinteressado) é um retorno à totalidade original das circunstancias” (INGARDEN, 

1994, p. 105). 

Assim, a intuição atingiria o absoluto e dele teria um conhecimento sem vestígios 

de fragmentações. Melhor dizendo, a totalidade original se abre em sua pureza, pois, 

sendo a intuição um modo de conhecimento desinteressado, o movimento operado ali, 

em última análise, não é só do sujeito em relação ao objeto, isto é, não há estreitamente 

passividade da parte da realidade inquirida. Muito pelo contrário, deve se levar em 

conta suas manifestações próprias, de modo que se entenda que a abertura, ali 

observada, é um processo necessário para aquilo que se chamará de fusão entre intuição 

e realidade. O fato fundamental é que Ingarden retoma as reflexões bergsonianas a 

respeito de que a análise se contenta com a ilusão de ter alcançado o conhecimento. Por 

outro lado, fiel ao pensamento de Bergson, reitera que a manifestação do absoluto exige 

uma identificação da intuição com a realidade dada:  

O conhecimento absoluto não pode, portanto, ser uma “análise”, ou, 

em geral, um conhecimento intelectual. Quando possível, pode ser 
tão-somente intuitivo. Ou em outras palavras: se a intuição há de ser 
um conhecimento absoluto, então ela deve ser uma “identificação-
com” e uma “coincidência-com” o objeto. (INGARDEN, 1994, p. 
103). 

No que compete a essa fusão, a totalidade se manifesta em sua imediatez sem as 

interpolações intelectivas que, de antemão, visam um objeto de seu interesse, sendo 

assim, uma busca prática e utilitária que presta o serviço de obstruir o fluxo real da 

consciência. A totalidade original, de que fala Ingarden, se abre como um campo de 

vivência. Esta será mesmo a pura duração manifesta, uma vez que se desconstrói o que 

corriqueiramente encobre as vivências puras, tornando, portanto, oculto, sob o véu da 
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inteligência, o real. É nessa medida que a intuição possibilitará a abertura do real, 

ultrapassando o formalismo da inteligência, para coincidir com o próprio acontecer. 

Enfatiza Ingarden (1994, p. 104): “A intuição, então, como um conhecimento da própria 

consciência de duração pura é um conhecimento absoluto”.  Nisso se resume a 

consistência do imediatismo da intuição.  

Conhecer via intuição implica ter uma experiência real da duração em seus 

aspectos originários. Para tanto, a superação de uma noção de espaço objetivo que se 

põe como obstáculo dessa relação é, sem dúvida, a tarefa de filosofia da intuição. A 

abordagem bergsoniana não poupou esforços de se ocupar dessa premissa secular, 

enfatizando o empecilho que ela representa à experiência concreta. Ingarden, acerca 

daquele obstáculo, assevera: Como bem retrata Ingarden (1994, p. 106): “É uma 

barreira entre nós e a realidade, uma barreira que nos nega acesso à realidade”. Ou, 

ainda: “Porém essa barreira cai uma vez que a intuição esteja concluída” (INGARDEN, 

1994, p. 106).  

A intuição é, portanto, o meio de ultrapassar o ideal naturalista do espaço 

homogêneo, mas por ela nossa percepção das coisas não é apenas percepções espaciais; 

tal percepção é o que nos possibilita uma experiência concreta da duração. É sob esse 

prisma que a experiência da duração, em estreito sentido, atinge seu mais alto grau, 

tornando-se propriamente uma experiência por excelência, já que suas qualidades são, 

em alta medida, perpassadas pelo ato intuitivo; ato esse vivido em sua intensidade 

própria ao incluir o devir, que consiste na alma das coisas.  

Não nos parece exagero ressaltar que a intuição, diferente do intelecto, não 

constrói a falsa ideia de devir. Pelo fato de a inteligência encontrar-se, apenas, como 

espectadora, não se insere na mobilidade. A intuição, por sua vez, já é mobilidade. 

Sendo assim, ela não encontra dificuldade em perceber na abertura do real a mobilidade 

que a constitui. Sobre isso, Ingarden (1994, p. 108) atenta: “Para se alcançar tal 

percepção do devir, devemos nos colocar em seu lugar”.   

O que está no rastro desse raciocínio é a ideia fundamental de experiência que 

norteia o sentido da vivência autêntica da duração, ou seja, a experiência de seus 

aspectos mais elementares, os que compõem, tanto o eu, como o fundamento ontológico 

da existência. É assim que o tempo se faz mobilidade. Digamos de outra forma, a 

abertura nos permite a percepção da torrente da vida como tal. Trata-se, enfim, de 

coincidir nossa duração com a duração do existir em geral, intuir os graus mais 

profundos do acontecer vital. 
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Temos, então, a intuição de posse do fenômeno que mesmo a constitui, a 

consciência da vida e mesmo sua materialidade. Ingarden pondera essa discussão 

dizendo-nos: “A intuição – no sentido mais amplo – abrange, desta forma, o universo da 

realidade. E já que é um conhecimento absoluto, é o conhecimento metafísico de 

qualquer existência” (INGARDEN, 1994, p. 110). 

A possibilidade de ver na experiência da consciência, fruto da filosofia intuitiva, 

certos elementos que indiquem um solipsismo não surte efeito na filosofia de Bergson, 

justamente pelo fato de a experiência do real não se limitar a uma experiência subjetiva. 

O foco se concentra mesmo no real como totalidade na qual a experiência de uma 

duração pessoal naquilo que ela tem de absoluto é, antes de mais nada, uma abertura 

para pensar o todo da existência e sua manifestação mais eminente. Talvez seja nessa 

direção que Ingarden afirma: “A intuição (em sentido estrito) abre o acesso a todo um 

domínio do ser: à vida – alegando ser capaz de conhecê-la sozinha” (INGARDEN, 

1994, p. 119). Por excelência, a intuição integra o sujeito ao universo das vivências 

reais. O sentido de fusão abre portas à reflexão no âmbito de perspectivas pulsantes, 

diferentemente do que se a costumava estabelecer no pensamento clássico. Assim, ela, a 

intuição, passa a constituir um novo modelo operante de se fazer filosofia em tudo que 

ela tonaliza o que se entende por experiência vivida.  

Com base no que foi visto, mesmo que tenhamos consciência de que o trabalho de 

Bergson se centra na reabilitação da metafísica como um “chão concreto”, vale 

observar, mais uma vez, que elementos próprios da fenomenologia são, por ele, 

invocados e, frequentemente, utilizados por vias intuitivas, comportando, assim, a 

experiência originária da duração. Nesse contexto, a obra de Ingarden tem seu valor 

eficaz, não simplesmente por ser redigida por um fenomenólogo e, mesmo, orientada 

por Husserl, mas por propiciar certa proximidade do pensamento de Bergson com 

algumas questões que, na fenomenologia, passam a ser centrais.  

Não deixa de ser curioso que o próprio Ingarden abra margem para uma 

abordagem desse nível no pensamento de Bergson. Seu testemunho, na ocasião do 

Colóquio de Royaumont, que tornava público a confissão de Edmund Husserl, que teria 

reconhecido, na teoria bergsoniana do tempo vivido como duração, certa familiaridade 

com sua própria fenomenologia, vem corroborar o que deixamos em aberto para 

discussão.  Vejamos o que ele diz: 

Husserl não conhecia os trabalhos de Bergson [...]. Então Husserl leu 
pela primeira vez Bergson e verificou que a duração pura coincidia 
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aproximadamente com a consciência constituinte do tempo. Em fins 
de 1916, Husserl leu uma parte de meu trabalho sobre Bergson e me 
disse, referindo-se à descrição da duração pura: “É inteiramente como 
se eu fosse Bergson” [...]. Com efeito, quando eu mesmo expus certas 
teses de Bergson a Husserl, ele me perguntou: “De onde você tomou 
essa teoria?” Eu lhe respondi: “De Bergson”. Alguns dias mais tarde, 

após uma leitura, visivelmente bem primária, dos textos bergsonianos 
em tradução alemã, Husserl convinha que, na maior parte das coisas, 
as teses de Bergson concordavam com os pontos principais de sua 
própria doutrina. (INGARDEN, 1968, p. 233; 237).    

O ponto nevrálgico que aqui se apresenta é de grande interesse para fundamentar a 

teoria da duração em Bergson em estreita relação com a fenomenologia, seja ela a de 

Husserl ou não. Mesmo, porém, que não tenhamos registros deixados pelos autores em 

questão, registros esses que revelem um possível contato pessoal entre ambos, existem 

alguns elementos que nos permitem pensar tais convergências. Fato é que tanto Husserl 

como Bergson, por serem coetâneos, se depararam com o projeto em voga na metade do 

século XIX apostando contra ele: a naturalização da consciência. Ambos os autores 

pensam a consciência como temporalidade vivida, como duração. Numa mesma linha, 

tanto o redimensionamento da metafísica para uma base mais concreta é operado tanto 

em Husserl como em Bergson, isto é, há neles um embate contra a discussão simbólica 

que permeia a metafísica. Eles, ainda, apresentam a intuição como viés para a 

experiência em seus aspectos originários. A intuição, em Bergson, sugere a ideia de 

simpatia, enquanto em Husserl são atos distintos que se unificam em uma síntese. 

Também não deixa de ser interessante ver que a crítica husserliana à dialética tem uma 

convergência um tanto curiosa com a mesma crítica bergsoniana. E isso, em prol da 

intuição não só como um método puro e simples, mas como uma via privilegiada de 

acesso, seja às essências (Husserl), seja ao real (Bergson).   

Mesmo existindo diferenças teóricas entre o pensador francês com o 

fenomenólogo alemão, não se deve fazer disso definitivamente razões que fechem a 

possibilidade de se pensar traços aproximativos entre ambos, visto que existem 

inúmeros índices do que se cogita. É nessa perspectiva que, em Bergson, se encontram 

elementos que podem ser explorados, em sentido mais amplo, com originalidade na 

qual transcorre a significação do tempo como duração; a vida como possibilidade; a 

consciência como campo das vivências que perpassa inclusive a matéria. Nesse curso, é, 

portanto, o próprio real que se abre com todo o seu esplendor, viabilizando que 

tenhamos dele uma experiência autêntica. Tudo isso parece permitir que se pense a 

filosofia de Bergson em um âmbito, digamos assim, mais vitalizado e em fecundo 
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diálogo com a fenomenologia. Tudo isso é possível apesar de a própria teoria 

bergsoniana, de início, não ter tido esse interesse, embora abrisse rastros marcantes no 

solo do pensamento contemporâneo.  

Levando em consideração esse projeto, observamos que, em Bergson, 

encontramos a necessidade de a consciência vivenciar a si mesma, de ultrapassar os 

quadros intelectuais, tornando exequível, por um esforço intuitivo, ter contado com sua 

multiplicidade. Uma espécie de redução é visível na teoria bergsoniana já no Ensaio 

quando Bergson descreve:  

Mas, à medida que se escava abaixo desta superfície, à medida que o 

eu volta a si mesmo, também os seus estados de consciência cessam 
de se justapor para se penetrarem, fundirem conjuntamente, e cada 
qual se colorir com a cor de todos os outros. (BERGSON, 2001, p. 
108; 1988, p. 115). 

Uma espécie de esvaziamento intelectual (suspensão do juízo) para ter contato 

com a realidade mesma da consciência é, em última estância, o ponto de partida da 

intuição bergsoniana. Dizendo de outra maneira, uma consciência que volte a si mesma 

configura um campo fenomenal no qual a multiplicidade de acontecimentos manifesta o 

todo indivisível do eu. É nesse sentido que podemos acercar-nos de um esforço de ver, 

na filosofia bergsoniana, no ato da intuição encontrar a duração, uma espécie de epoché 

aos moldes husserlianos. Também Merleau-Ponty reconhece, em Bergson, que a relação 

entre intuição e duração toma ares de uma “redução”: “A intuição de minha duração é a 

aprendizagem de uma maneira geral de ver, o princípio de uma espécie de „redução‟ 

bergsoniana que reconsidera todas as coisas sub specie durationis” (MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 203-204). 

O tema em voga, portanto, parece tomar considerável impulso na França. Como 

exemplo disso, de posse da conhecida passagem de Matéria e Memória, sobretudo ao 

primeiro capítulo no qual Bergson convida o leitor a fingir não conhecer nada das 

teorias referentes à matéria e ao espírito, Riquier (2004, p. 263) resgata a ideia de 

suspensão ali presente, traçando certa analogia para com Husserl: 

Esta tratativa de 1896 se assemelha bem a uma redução 

fenomenológica antes da carta de 1907 dentro da Ideia da 
Fenomenologia. Ela aí conteria os dois momentos principais: a 
suspensão e o retorno às coisas mesmo pela doação do mundo como 
conjunto de imagens. Um véu parece se levantar diante da coisa: uma 
vez colocadas entre parênteses a filosofia e sua história, seja ela 
materialista ou espiritualista e do quê ela diz do mundo exterior. 
bergsoniana ou husserliana, a redução tem a mesma função – aí está o 
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traço que as ligam – de responder ao problema do conhecimento, de 
seu acordo com a coisa transcendente a conhecer, em termos 
husserlianos pela suspensão da diferença entre o ser e o aparecer, ou 
em termos bergsonianos da dissociação entre a existência e a 
aparência. 

Como vemos, trata-se, sem dúvida, de uma leitura singular de Bergson, leitura 

que, pela dimensão que ganha sua filosofia, parece ser um projeto exequível, na medida 

em que, por suas afeições, converge com o que a fenomenologia, em sua origem, 

corrobora: a ideia de redução. Na proposta bergsoniana do método que possibilita o 

experienciar do âmbito mais singular da duração, torna-se visível o movimento de 

suspensão e de um retorno às coisas. 

A leitura de Riquier (2004), sob um prisma bergsoniano, permite melhor 

compreender que o mundo, ao doar-se como imagens, em estrito sentido, é uma 

referência ao real em sua abertura, no que ele se deixa ver em sua nudez, pois se trata de 

uma percepção pura que, em suas matrizes reducionistas, traz à tona o significado de 

manifestação cristalina do que se manifesta à nossa consciência. Desse modo, seja em 

Bergson como em Husserl, a redução é uma atitude fenomenológica.  

Lembremos que a menção sobre uma possível fenomenologia em Bergson tem, de 

momento, como proposito apenas incitar o leitor a reconhecer que, na abordagem da 

duração bergsoniana, há mais que uma simples exposição de conceitos. Há, sim, uma 

experiência fundamental uma vez que o papel da intuição é levado a cabo de maneira 

significativa. O que nosso trabalho até aqui realizado põe à mostra é a possibilidade 

aberta no sentido de se traçar um roteiro que nos parece promissor, ou seja, de 

redimensionar a obra de Bergson via uma “perspectiva fenomenológica”, quanto ao 

estatuto do real. Há certo “retorno” bergsoniano “às coisas mesmas”! Ou melhor, um 

retorno à experiência do real. Essa releitura toma escopo, em particular, nas análises de 

Merleau-Ponty, ao fim e ao cabo, prestigiosamente acompanhadas por Bento Prado Jr., 

em seu sugestivo trabalho aqui já reportado. A esse propósito, também não se podem 

perder de vista, nesse cenário, figuras do porte como a de Gabriel Marcel e de Péguy, 

amiúde esquecidas e que, seguramente, elevam a obra de Bergson a um patamar jamais 

devidamente reconhecido. 
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CONCLUSÃO 

 

Os ritmos interpretativos da filosofia de Bergson em sua estrutura têm assumido 

um movimento célere nos últimos tempos. Isso, em larga medida, pode ser o reflexo da 

necessidade de se buscar situar o pensamento contemporâneo em suas raízes. Como 

Bergson também contribuiu de uma maneira significativa para a mentalidade de sua 

época, sua imagem reascende a um lugar visível de uma maneira expressiva na 

atualidade. Isso tudo se deve, talvez, por sua obra ter permanecido por muito tempo 

“obsoleta”, resultado dos equívocos interpretativos que, a primeiro momento, dela se 

extraíram. Todavia, a interpretação de um período, naquilo que ele apresenta de mais 

íntegro, exige que se levem em conta os problemas centrais ali sustentados. De outro 

modo, teríamos, como resultados das interpretações, a imagem de uma filosofia 

“perrengue”, resultante de perspectivas pragmáticas que giram em torno de pontos de 

vistas que mais conviessem.  

Diversamente do que se possa sustentar, Bergson, não foi alheio ao seu tempo; 

pelo contrário, absorveu-se constantemente no debate estabelecido no seio da 

mentalidade contemporânea. No seu caso, porém, mais que um simples interlocutor 

daquelas discussões, intervinha nas “certezas” postas, questionando-as e conferindo-lhes 

novo significado, como, por exemplo, nas genuínas discussões sobre a matéria. Ali ele 

fazia ver que havia algo de espiritual. Lá onde, pois, se afirmava como determinismo, 

Bergson convidava a refletir sobre a liberdade; enquanto a atenção era dirigida ao 

cérebro pela psicologia, ele propunha a consciência. Digamos, de outro modo, que 

Bergson se manifestou a favor de resguardar o vital que se encontrava ameaçado frente 

aos postulados psicofísicos da época. O resultado das intervenções bergsonianas 

influenciou, em grande medida, o cenário do que veio a compor o século XX, mas nem 

por isso foi lhe dado o devido reconhecimento. Daí advém, por exemplo, o lamento de 

Merleau-Ponty, de que seus mestres universitários, entre os quais Brunschvicg, de não 

terem impulsionado a filosofia bergsoniana a tempo de o autor de Fenomenologia da 

Percepção ter lhe dado maior crédito.   

 Nosso juízo aqui não se trata, obviamente, de atribuir maior ou menor 

importância a este ou aquele filósofo do período citado, mas de reivindicar o 

reconhecimento, que é de Bergson por direito. Dessa forma, procuramos acompanhar, 

minimamente, um movimento que projeta Bergson para além do que se convencionou 
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denominar bergsonismo, o que, em certo sentido, legitima a filosofia do autor como um 

rico acervo do pensamento contemporâneo.   

Levando em conta o que foi difundido da interpretação que se tirou da filosofia de 

Bergson, cabe dizer que se trata de um movimento hermenêutico, pouco próprio à 

filosofia dos pensadores franceses, que, estigmatizando-o, perderam de vista a 

verdadeira preocupação de Bergson, que, longe de se ater, apenas, a descrições teóricas 

ou evasivas em relação ao pensamento contemporâneo, preocupou-se com os 

fenômenos concretos da realidade, expressamente expostos como uma experiência 

filosófica por excelência. O que nos parece substancial é que, por detrás dessa “névoa 

hermenêutica”, a filosofia de Bergson nos encaminha para uma reflexão bem mais viva 

e concreta, reflexão que, diga-se de passagem, representa uma abordagem inovadora de 

se pensar a filosofia. O projeto bergsoniano visa reabilitar a vivência da 

imprevisibilidade do acontecer vital, acontecer que parte de uma experiência no âmbito 

da consciência e, aos poucos, vai se alargando à vivência de uma consciência 

propriamente ontológica; vivência esta que toca fundamentalmente o vital em seu 

percurso evolutivo. 

Tendo em vista a posição de Charles Péguy
23

, pensador contemporâneo de 

Bergson, nota-se que o pensamento bergsoniano aparece já no cenário de transição de 

século como um marco diferencial. Partindo, pois, de uma vivência de um estado 

interior, isto é, por um contato íntimo consigo mesmo, Bergson reaviva o sentido da 

experiência, isso possibilitando aprofundar-se no que ela contém de mais essencial, seja 

na natureza, na realidade humana e na fatalidade. É, portanto, por uma consciência 

vivida do passado que sua filosofia se enverga a fim de compreender o tempo presente e 

transitório. Quanto a isso, o estatuto ontológico, no que toca profundamente o ser das 

coisas em suas múltiplas dimensões, passa a ser um referencial para o pensamento 

contemporâneo. 

Se pelo menos tivermos incitado o leitor a perceber que, por detrás da imagem 

canônica do bergsonismo, existe uma filosofia viva que põe em cena a face real no 

estado de imanência das coisas, ou seja, uma filosofia que não apenas se projeta como 

reflexão sobre as coisas, mas, sim, que tem contato direto com as coisas, uma 

experiência íntima da fluidez em sua própria fonte, já nos damos por satisfeitos. 

                                                           
23

 (Cf. PÉGUY, 1935). 
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Manifestando nossa intenção de situar Bergson como uma forte referência, 

dizemos que sua importância nos tempos atuais se faz mais que necessária, pois, em 

uma época na qual o que deveria ser sólido se dissolve, alimentando, assim, a infeliz 

ilusão de que “nada dura” e que “tudo é passageiro”, o sentido de vivência enraizado 

com o conceito de duração parece ser instigante à medida que põe em questão o dogma 

da eternização do momento presente. Partindo dessa perspectiva, a problemática do 

tempo é cabal para se reinventar, via o pensamento bergsoniano, o acontecimento, a 

história, a vida. 

É importante dizer que, mesmo que o tempo seja uma realidade ontológica por 

excelência, não é exagero dizer que, em nossos dias, passa a ser uma realidade com qual 

menos nos relacionamos, pois, quando muito, nós o fragmentamos com o intuito de 

pará-lo. Ora, Bergson reinaugura a reflexão acerca do tempo, advertindo seu leitor de 

que sua essência é passar, mas sem perder a solidez que lhe é própria: duração.  

 Com as noções de “duração” e “intuição”, Bergson aprofunda o fenômeno da 

vida, ultrapassando, pois, o estado de aparência e penetrando na própria essência do real 

para além de toda objetivação do vital.  

Diferentemente de uma abordagem puramente intelectiva ou analítica, Bergson 

vai além de Kant e de todo o neocriticismo francês, reconceituando a intuição, 

reavivando e nos integrando no próprio real. Acreditara Bergson que, por meio dela, a 

habitação no ser, que, em sua estrutura, é movimento e ao mesmo tempo manifestação, 

torna-se imprescindível. Digamos, portanto, que a intuição, além de possibilitar a 

vivência dos estados de duração, acena uma espécie de retorno à vida em tudo o que ela 

nos traz de imprevisibilidade.   

É seguindo esses traços da filosofia de Bergson que se pode dizer que sua obra 

pode trazer à luz várias questões de cunho ontológico e, por que não dizer, 

fenomenológico? Em vista disso, a exposição da “duração e intuição” não se dá por 

concluída, mas abre-se como projeto para uma futura pesquisa que visa explorar, na 

obra bergsoniana, o sentido real de experiência, aproximando, assim, o autor francês de 

uma perspectiva mais fenomenológica, tendo como conceito-chave a noção de 

experiência, que parece transbordar na obra do filósofo.   
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