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1
diStinção entre conSciência  

e matéria

Considerações iniciais

o objetivo principal deste capítulo é mostrar que e como Bergson, 
assim como Descartes, estabeleceu uma distinção essencial entre 
consciência e matéria. Para tratar dessa temática, tomaremos como 
fio condutor a primeira dentre as mais importantes obras filosóficas 
de Bergson, o Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, obra à 
qual nos referiremos de agora em diante apenas como Ensaio. embora 
o tema central desse livro seja a liberdade, ele é tratado sob o prisma 
de uma reflexão crítica da linguagem e do modo de conhecimento 
ao qual ela está intimamente associada. Trata-se, por um lado, de 
uma análise dos conceitos frequentemente utilizados na caracteri-
zação dos eventos psicológicos mostrando a sua relação íntima com 
a materialidade e com a espacialidade e como essa relação implica a 
objetivação da consciência; e, por outro, de uma defesa do abandono 
da mediação conceitual em prol de um conhecimento direto e ime-
diato da consciência o qual permitiria apreendê-la em sua natureza 
imaterial e temporal. 

Desse modo, o percurso epistemológico bergsoniano no Ensaio 
é indissociável de uma concepção sobre a relação entre pensamento 
e linguagem cujos princípios fundamentais Bergson deixa já entre-
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ver em três teses que apresenta no pequeno prefácio dessa obra. a 
primeira refere-se à expressão de nossos pensamentos, e envolve 
uma restrição insuperável: “exprimimo-nos necessariamente por 
palavras...”.1 a segunda refere-se ao próprio pensamento e tam-
bém indica uma limitação importante, porém não mais absoluta: 
“e pensamos quase sempre no espaço”. a terceira estabelece que 
a forma do pensamento é determinada pela forma da linguagem a 
qual, por sua vez, está intimamente ligada ao modo como os objetos 
materiais são percebidos: “a linguagem exige que estabeleçamos entre 
as nossas ideias as mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma 
descontinuidade que entre os objetos materiais”. entretanto, não 
devemos concluir apressadamente que para Bergson o pensamento 
é sempre modelado pela percepção e pela linguagem. ao dizer, na 
segunda tese do prefácio, que pensamos “quase sempre”, ou seja, não 
necessariamente, no espaço, Bergson remete-nos à possibilidade de 
um pensamento não forjado pelo esquema das palavras, irredutível, 
portanto, à linguagem. e assim como a linguagem é correlata da 
espacialidade e por isso intimamente ligada à matéria, esse pensa-
mento irredutível à linguagem refere-se, como veremos, ao tempo e 
à consciência imaterial, ou seja, ao espírito.   

consideraremos mais detalhadamente esses aspectos da relação 
entre pensamento e linguagem e suas implicações para a distinção entre 
consciência e matéria, acompanhando a crítica de Bergson à aplicação 
dos conceitos de intensidade e multiplicidade/unidade ao domínio 
da vida psicológica. como veremos, essa crítica culmina em uma 
distinção ontológica fundamental entre os estados de consciência, 
inextensos e qualitativos, dados imediatos da consciência, e a matéria, 
extensa e quantitativa, coextensiva de um espaço homogêneo cujo 
esquema se torna a mediação com a qual se pensa e se obscurece a 
natureza da consciência. 

 1 ainda que tal afirmação nos faça pensar imediatamente nas palavras faladas, 
ela também aplicar-se-ia às palavras escritas e até mesmo às gesticulações cujas 
estruturas são correlatas. afinal de contas, todas elas derivariam de um modo 
conceitual de pensar.
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Intensidade e qualidade dos estados de consciência

comecemos pelo conceito de intensidade, amplamente utilizado 
pela psicologia científica do século XIX. essa pressupunha que estados 
psicológicos, tais como sensações, sentimentos, esforços etc. teriam, cada 
um deles, diversos graus de intensidade, o que sugeria a possibilidade 
de serem medidos e o desafio de se criarem “instrumentos” que pudes-
sem viabilizar a medição. nesse sentido, a psicologia, cuja concepção 
de ciência tinha claramente como parâmetro a física em seu tratamento 
quantitativo das forças e entidades materiais, estaria em consonância com 
o senso comum que espontaneamente também atribui graus de intensi-
dade aos estados psicológicos. os sentimentos, por exemplo, seriam mais 
fortes ou mais fracos, poderiam aumentar ou diminuir. somos mais ou 
menos alegres, mais ou menos tristes, mais ou menos medrosos, mais ou 
menos corajosos, e assim por diante. em suma, o tratamento dado aos 
estados psicológicos, tanto pela psicologia quanto pelo senso comum, 
envolve uma atribuição de grandeza, uma grandeza intensiva.

Qual, porém, o significado dessa ideia de grandeza intensiva que 
tão naturalmente aplicamos aos fatos psicológicos? segundo Bergson, 
a ideia de grandeza intensiva está intimamente associada à ideia de 
extensão, envolvendo, portanto, sobreposição de objetos materiais. 
estabelecemos a grandeza de um objeto sobrepondo-o a outro objeto 
considerado como medida padrão, por exemplo, uma trena, e ao dizer 
que um corpo é maior ou menor que outro corpo, pressupomos explícita 
ou implicitamente a sobreposição espacial de ambos ou a ideia, também 
espacial, de que um pode conter o outro. Um aspecto desse processo o 
qual deve ser atentamente observado é que a medição ou comparação da 
grandeza de dois corpos dispensa qualquer consideração acerca de suas 
naturezas, ou seja, a diferença qualitativa entre eles é irrelevante. não 
apenas comparamos a grandeza de dois ou mais objetos semelhantes, 
por exemplo, ao dizer que uma mesa é maior do que uma outra, mas 
também de objetos muito diferentes, por exemplo, ao dizer que uma 
mesa é maior do que uma maçã ou maior do que uma formiga.   

segundo Bergson, é esse mesmo significado que encontramos na 
atribuição de intensidade aos estados psicológicos, ou seja, sobrepo-



34 JONAS GONçALvES COELHO

sição espacial em detrimento das diferenças qualitativas. vejamos 
alguns dentre os muitos exemplos apresentados pelo filósofo os 
quais ilustram a forma equívoca – quantitativa – e a maneira corre-
ta – qualitativa – de caracterizar os diversos tipos de sentimentos, os 
experienciados como se fossem independentes de processos físicos,  
os vivenciados como consecutivos a processos orgânicos e os senti-
mentos relacionados a eventos externos ao organismo.   

a afirmação de que um desejo é mais forte do que o outro significa 
que se trata de um mesmo sentimento, uma mesma essência à qual da-
mos o nome de desejo, a qual varia apenas quantitativamente. contra 
esse significado Bergson propõe que a diferença entre um desejo forte 
e um desejo fraco não consiste em uma diferença de grau entre duas 
vivências subjetivas qualitativamente idênticas, mas numa diferença de 
natureza entre elas. Qualitativamente falando, um desejo seria fraco ou 
forte dependendo do quanto interfira, por exemplo, no nosso ponto de 
vista sobre o conjunto das coisas. Diferentemente de um desejo fraco, 
um desejo forte é aquele que modifica outras vivências psíquicas tais 
como as sensações e ideias. vejamos agora como Bergson descreve o 
sentimento de alegria. em seu mais baixo grau, a alegria consistiria na 
orientação dos nossos estados de consciência para o futuro. essa atração 
diminuiria à medida que a alegria aumenta havendo uma sucessão rápida 
de ideias e sensações junto com a facilidade de movimentos. a alegria 
extrema é caracterizada como uma qualidade indefinível das percepções 
e recordações, comparável a um calor ou a uma luz, a qual, em certos 
momentos, consistiria em um espanto diante da própria existência. 

o que Bergson pretende mostrar com esses dois exemplos é que 
aquilo que é espontaneamente interpretado como mudança de grandeza 
de um mesmo sentimento é na realidade o caminhar gradual entre formas 
sucessivas e qualitativamente diferentes de “emoções fundamentais” que 
participam mais ou menos das vivências diárias. essa “emoção funda-
mental” é o que caracteriza cada sentimento permitindo-nos diferenciar, 
por exemplo, o sentimento de desejo do sentimento de alegria.

Passemos à descrição bergsoniana dos sentimentos relacionados a 
processos corporais. observa-se nesses casos a mesma confusão pro-
duzida pela linguagem, como bem o mostra o exemplo do sentimento 
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de esforço muscular. o aumento do esforço muscular é concebido 
como o crescimento de um estado psicológico único associado a uma 
determinada localização corporal. a atribuição de grandeza não de-
correria da apreensão da vivência psicológica em si mesma e sim das 
modificações físicas relacionadas a essa vivência, como o aumento do 
número de músculos que se contraem. a consciência de uma maior 
intensidade de esforço sobre um ponto do organismo se reduziria à 
percepção de uma maior superfície do corpo envolvida na operação; 
a consciência de um crescimento do esforço muscular decorreria da 
percepção de um maior número de sensações periféricas e, ao mesmo 
tempo, de uma mudança qualitativa ocorrida em algumas delas. 

Poder-se-ia caracterizar o sentimento de atenção em termos 
análogos. embora a atenção possa ser descrita em termos puramente 
psíquicos, como a “exclusão pela vontade de todas as ideias estranhas 
àquela de que nos desejamos ocupar”, a impressão que se experimen-
ta, de “uma tensão crescente da alma, de um esforço imaterial que 
aumenta” depois de se ter feito “tal exclusão”, explicar-se-ia pelos 
movimentos musculares, sendo, na verdade, o “sentimento de uma 
contração muscular que ganha em superfície ou muda de natureza, 
tornando-se tensão, pressão, fadiga, dor” (Bergson, 1988b, p.21). 
aqui, como no caso do sentimento de esforço, a ideia de intensidade 
estaria associada a um sistema de contrações musculares que acompa-
nha esses sentimentos, o que não significa que sejam de fato o mesmo 
sentimento de atenção variando apenas em intensidade. a diferença 
consistiria na qualidade das vivências, ou seja, à intensidade desses 
sentimentos corresponderia, de fato, a multiplicidade qualitativa dos 
estados simples que a consciência discriminaria confusamente.

Por fim, Bergson trata das sensações subjetivas associadas dire-
tamente a estímulos do mundo externo, tais como frio, calor, peso 
e luminosidade, procurando mostrar que também nesses casos se 
privilegia a quantidade em detrimento da qualidade, o objetivo em 
detrimento do subjetivo. como nos acostumamos desde muito cedo 
a associar uma certa qualidade da sensação a uma certa quantidade de 
sua causa, acabamos por atribuir, a partir do objeto exterior, extensivo 
e consequentemente mensurável, uma grandeza à sensação, ou seja, 
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transferimos para o efeito a quantidade da causa, para a vivência psico-
lógica imediata e imensurável, a propriedade quantitativa das causas. 
a ideia de grandeza nas sensações representativas – som, calor, pressão 
etc. – associar-se-ia, então, ao estímulo externo, derivando-se do fato 
de pensarmos no efeito a partir da causa. Transferimos para a vivência 
psicológica a sensação e as propriedades de extensão e mensurabilidade 
das causas físicas que a produzem, afastando-nos, assim, de sua natu-
reza puramente qualitativa. ou seja, descrevemos as sensações internas 
a partir de esquemas válidos apenas para aquilo que produz algum tipo 
de efeito sobre elas, deixando, assim, escapar a própria sensação com 
todas as suas peculiaridades e riqueza qualitativa.

Todos os exemplos de sentimentos e sensações apresentados por 
Bergson têm como finalidade mostrar que a “palavra” intensidade não 
se aplica legitimamente aos acontecimentos psicológicos, pelo menos, 
quando se a considera em seu significado quantitativo, o qual é indis-
sociável do espaço. com essa noção, projeta-se sobre o psíquico, que é 
em si mesmo pura qualidade, uma quantidade espacializada, unindo, 
assim, as incompatíveis noções de extensão e inextensão, de qualidade 
e quantidade. Daí, Bergson (1988b, p.169) considerar o conceito de 
intensidade como um “conceito bastardo”, ou, conforme a expressão 
de Bento Prado jr. (1989, p.78), uma “noção híbrida”, uma “imagem 
espúria da extensão inextensa”.

ao fim desta seção gostaríamos de tecer algumas considerações 
sobre a difícil e sugestiva dificuldade visível no esforço de Bergson 
para descrever os sentimentos em seu aspecto qualitativo, dificuldade 
essa que seria certamente muito menor se o empreendimento consis-
tisse numa caracterização dos sentimentos em termos dos observáveis 
comportamentais ou eventos neurofisiológicos a eles frequentemente 
associados. em que medida, por exemplo, a descrição bergsoniana 
do sentimento de alegria expressa a natureza e a riqueza desse sen-
timento fazendo que não apenas nós próprios sejamos capazes de 
reconhecê-lo em nós mesmos, mas também que seja compreendido 
por alguém que nunca o tivesse experimentado? Diferentemente 
dos objetos físicos que ocupam um lugar no espaço não podemos 
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apontar para esses sentimentos cuja natureza não é espacial. Pelo 
fato de cada um apreender imediatamente apenas o próprio estado 
psicológico torna-se difícil saber em que medida duas pessoas que 
dão um mesmo nome a um sentimento estão de fato se referindo à 
mesma experiência subjetiva. 

a rigor, se fôssemos capazes de discriminar e dar um nome dife-
rente para cada experiência subjetiva que chamamos de alegria talvez 
precisássemos de um grande número de palavras, algo semelhante, 
embora certamente mais difícil, do que dar um nome diferente para 
cada uma das tonalidades de cor existentes. novamente estamos diante 
dos casos em que uma palavra à qual muitas vezes anexamos uma outra 
com sentido quantitativo – piedade imensa, por exemplo –, é incapaz 
de revelar efetivamente as peculiaridades da experiência psicológica, 
ou seja, da vivência interior dada imediatamente à consciência.

Uma outra diferença importante entre as vivências psicológicas e 
os eventos físicos, não citada por Bergson, mas compatível com suas 
considerações sobre a noção de intensidade, diz respeito à dificuldade 
de se comparar a intensidade de sentimentos distintos. Por exemplo, 
o que significa dizer que uma alegria é mais forte ou mais fraca que 
um medo? no caso dos eventos físicos, como vimos, a comparação 
envolve medição e a medição implica sobreposição espacial. não 
vemos dificuldade em sobrepor pela nossa imaginação um homem 
e uma árvore e dizer que a árvore é dez vezes maior que o homem. 
Poderíamos dizer que nossa alegria é tantas vezes maior ou menor 
do que o medo? em tal caso, o que isso quer dizer? essa dificuldade 
confirmaria a natureza qualitativa e inextensa de tais sentimentos e 
sua irredutibilidade à categoria de quantidade.  

Espacialidade e temporalidade da consciência

I

Procuramos mostrar até aqui que, para Bergson, o conceito de inten-
sidade, tal como se o atribui frequentemente aos estados psicológicos, 
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está impregnado da ideia de quantidade. o resultado é a espacialização 
dos estados psicológicos que em si mesmos seriam qualidade pura. É 
o que resulta também da análise bergsoniana de um outro conceito, 
de fato par de conceitos, multiplicidade/unidade, com cuja síntese 
se representa a sucessão dos estados psicológicos. ao considerar os 
estados psicológicos em sua sucessão, Bergson tem inevitavelmente de 
tratar do tempo e, nesse caso, como veremos, postula que o tempo tal 
como pensado pelos físicos e tal como aplicado à sucessão psicológica 
é um tempo espacializado no qual, de acordo com algumas concepções 
filosóficas e psicológicas, estados psicológicos distintos sucedem-se 
descontinuamente. novamente Bergson se propõe a denunciar a incons-
ciente espacialização dos processos psicológicos, mostrando que o modo 
como em geral se os representa é “um sinal, um símbolo absolutamente 
distinto” das propriedades qualitativas da sucessão psicológica.   

Para mostrar que e como o espaço é o esquema a partir do qual se 
pensa a sucessão psicológica, comecemos por descrever a ideia berg-
soniana de espaço apresentada no Ensaio. Para Bergson, não se trata 
de discutir a “realidade absoluta do espaço”, pois isso seria o mesmo 
que perguntar “se o espaço está ou não no espaço”. afinal, afirmar 
que algo existe absolutamente é afirmar que existe objetivamente no 
espaço, independentemente de nossa percepção. o que interessa ao 
filósofo é estabelecer a natureza do espaço e o que ele defende é que 
há uma diferença fundamental entre o espaço real e o espaço ideal 
dos geômetras, diferença essa que aparece com frequência expressa 
respectivamente pelos termos extensão e espaço. 

o espaço real, ou seja, o espaço tal como se apresenta na nossa 
percepção, é o espaço heterogêneo, inseparável dos objetos extensos, 
distintos e independentes que o constituem. essa noção de espaço 
inseparável das coisas percebidas seria provavelmente a dos animais. 
Para Bergson, isso é confirmado pela facilidade com que muitos 
vertebrados e insetos se orientam ao percorrer longas distâncias 
quase em linha reta e por caminhos desconhecidos em seu retorno à 
antiga moradia utilizando-se da visão, do olfato ou da percepção de 
correntes magnéticas, o que indicaria que para esses animais o espaço 
não é homogêneo, mas sim um espaço tal como dado na percepção, 
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ou seja, revestido de diferenças qualitativas as quais permitiriam seu 
retorno ao ponto de partida. 

Desconsiderando esse espaço efetivamente percebido, o qual se 
caracteriza pela heterogeneidade qualitativa, a inteligência humana 
pensa em um espaço ideal ou “puramente geométrico”, ou seja, um 
espaço homogêneo cujas propriedades seriam as mesmas em qualquer 
de suas partes. “será, pois, necessário distinguir entre a percepção da 
extensão e a concepção do espaço: sem dúvida, estão implicadas uma 
na outra, mas, quanto mais se subir na série dos seres inteligentes, 
tanto mais nitidamente se destacará a ideia independente de um espaço 
homogêneo” (Bergson, 1988b, p.71). o espaço aparece assim como um 
vazio onde os objetos estariam colocados: “o que se torna necessário 
é afirmar que conhecemos duas realidades de ordem diferente, uma 
heterogênea, a das qualidades sensíveis, a outra homogênea, que é o 
espaço. esta última, claramente concebida pela inteligência humana, 
permite-nos até efetuar distinções nítidas, contar, abstrair e talvez 
também falar” (ibidem, p.73).

Para Bergson, a inteligência humana ignora o dado da percepção 
sensível, ou seja, “as qualidades dos corpos e o espaço com elas”, ao 
elaborar a ideia de um espaço ideal homogêneo, ou seja, “uma realidade 
sem qualidade”, um “princípio de diferenciação” não qualitativa que 
tanto permitiria “distinguir entre si várias sensações idênticas e simul-
tâneas” – posições distintas, como esquerda e direita – quanto sensa-
ções distintas. “Quanto mais se insistir na diferença das impressões 
feitas na nossa retina por dois pontos de uma superfície homogênea, 
mais nos limitaremos à atividade do espírito, que divisa sob a forma 
de homogeneidade extensa o que se lhe proporcionou como hetero-
geneidade qualitativa” (ibidem, p.67). Um exemplo paradigmático 
dessa concepção de espaço homogêneo seria proporcionado por Kant 
em sua Crítica da razão pura. 

Deve-se a Kant a fórmula precisa desta última concepção: a teoria que 
desenvolve na estética Transcendental consiste em dotar o espaço de uma 
existência independente do seu conteúdo, em declarar isolável de direito o 
que cada um de nós separa de fato, e em não ver na extensão uma abstração 
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como as outras. neste sentido, a concepção kantiana do espaço difere menos 
do que se imagina da crença popular. Muito longe de abalar a nossa fé na 
realidade do espaço, Kant determinou-lhe o sentido preciso e trouxe-lhe até 
a justificação [...] assim, sensações inextensivas permanecerão o que são, 
sensações inextensivas, se nada lhe acrescentarmos. Para que o espaço nasça 
da sua coexistência, é necessário um ato do espírito que as abranja a todas si-
multaneamente e as justaponha; este ato sui generis parece-se bastante ao que 
Kant chamava uma forma a priori da sensibilidade. se agora procurássemos 
caracterizar este ato, veríamos que consiste essencialmente na intuição, ou 
antes, na concepção de um meio vazio homogêneo. (Bergson, 1988b, p.69)

a tese da existência de um espaço homogêneo, ao mesmo tempo 
exterior e “lugar natural” da matéria, é amplamente criticada por 
Bergson. Para o filósofo, não existe esse espaço dissociado da mate-
rialidade que o constitui e até mesmo o espaço entre os objetos não 
seria vazio, como defende em sua obra posterior, Matéria e memória, 
como veremos no próximo capítulo. o que nos interessa no momento 
é mostrar que, para Bergson, é justamente essa ideia equívoca de 
um espaço ideal homogêneo, preenchido por uma multiplicidade 
de objetos distintos, que formata a ideia de um tempo homogêneo 
no qual estados de consciência se desenrolaram. espaço e tempo 
seriam, então, as duas formas do homogêneo, a da coexistência e a da 
sucessão. no espaço, as coisas materiais nos são dadas simultanea-
mente como exteriores umas às outras e como exteriores a nós, com 
contornos fixos e intervalos entre si em um meio homogêneo. e em 
relação ao tempo, seria legítimo postular que os fatos de consciência 
nos são dados sucessivamente como exteriores uns aos outros e como 
exteriores a nós, com contornos fixos e intervalos entre si em um meio 
homogêneo? Para Bergson, não, como veremos adiante. a cons-
ciência assim pensada no tempo, ou esse tempo com o qual se pensa 
a sucessão psicológica, seria “um conceito bastardo”, seria o espaço 
adentrando-se “no domínio da consciência pura” ou “o fantasma 
do espaço assediando a consciência reflexa” (ibidem, p.71). É isso 
principalmente que Bergson denuncia em sua crítica da aplicação do 
par de conceitos multiplicidade e unidade ao psiquismo. 
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seu ponto de partida é a análise da ideia de número. Trata-se, 
primeiramente, de apontar a relação íntima entre a ideia de número, 
a ideia de tempo e a ideia de espaço homogêneo, para, a seguir, refletir 
sobre a legitimidade de sua aplicação ao domínio da vida psicológica. 
Bergson trata da relação entre as ideias de número e de espaço a partir 
da definição de número como uma coleção ou soma de unidades, que 
ele caracteriza como “a síntese do uno e do múltiplo”. o fato de, com 
a ideia de número, pensarmos frequentemente nos algarismos com 
os quais efetuamos operações aritméticas, tais como soma, subtração, 
divisão e multiplicação, nos faz muitas vezes esquecer que sua origem 
e significado, constituídos já na infância, são indissociáveis de uma 
“imagem extensa”. Talvez tenhamos começado contando objetos 
diversos, depois imaginado uma fila de objetos – bolas, por exemplo 
– e, por fim, substituídos esses objetos concretos por pontos os quais 
deram lugar finalmente a números abstratos. Desse modo, a ideia de 
número estaria desde a origem indissociavelmente ligada aos objetos 
materiais os quais, pelo fato de serem vistos e tocados, poderiam 
também ser contados. Para contá-los, nós não apenas os percebemos 
separadamente, mas também precisamos representá-los de uma só 
vez, ou seja, reter a imagem de todos simultaneamente. Isso ocorre 
porque, embora o número seja o componente de uma multiplicidade 
cujos elementos podem ser contados um a um, ou seja, isoladamente, 
ele é também, como já o dissemos, uma coleção de unidades. contar, 
então, não é apenas apontar um a um sucessivamente objetos distintos; 
é juntar o anterior com o posterior, o que pressupõe a lembrança do 
objeto, ou dos objetos anteriores, e um espaço ideal no qual eles são 
representados simultaneamente ou justapostos. 

ou os compreendemos todos sob a mesma imagem e, por consequência, 
torna-se necessário justapô-los num espaço ideal, ou repetimos cinquenta 
vezes, de seguida, a imagem de um deles, e então parece que a série, mais do 
que no espaço se situa na duração [...] Para que o 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 [...] toda a operação pela qual 
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se contam os objetos materiais implica a representação simultânea desses 
objetos e que, por isso mesmo, os deixamos no espaço [...] sem dúvida, é pos-
sível perceber, no tempo, e apenas no tempo, uma sucessão pura e simples, 
mas não uma adição, isto é, uma sucessão que viesse a dar numa soma. De 
fato, se uma soma se obtém pela consideração sucessiva de diferentes termos, 
ainda é necessário que cada um destes termos persista quando se passa ao 
seguinte e espere, por assim dizer, que lhe acrescentemos os outros: como 
esperaria ele, se não passasse de um instante da duração? e onde esperaria, se 
não o localizássemos no espaço? 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. (ibidem, p.59)

a ideia de espaço é também indissociável da representação das unida-
des que entram na composição de número. Tais unidades são considera-
das como indivisíveis provisoriamente, ou seja, quando se pensa em sua 
composição com as outras unidades, mas quando as consideramos em si 
mesmas, concebemos a sua divisão, e só se pode dividir o que tem extensão.

ao representarmos as unidades que compõem o número, julgamos 
pensar em indivisíveis: esta crença entra, em grande parte, na ideia de 
que se poderia se conceber o número independentemente do espaço. no 
entanto, prestando mais atenção, ver-se-á que toda a unidade é a de um 
ato simples do espírito e que, consistindo este ato em unir, é necessário 
que alguma multiplicidade lhe sirva de matéria. sem dúvida, no momento 
em que penso em cada uma das unidades isoladamente, considero-a como 
indivisível, porque se entende que não penso senão nela. Mas, logo que a 
deixo de lado para passar à seguinte, objetivo-a, e por isso mesmo faço dela 
uma coisa, isto é uma multiplicidade. Bastará, para disso nos convencer-
mos, observar que as unidades com as quais a aritmética forma número são 
unidades provisórias, susceptíveis de se dividirem indefinidamente, e que 
cada uma constitui uma soma de quantidades fracionárias, tão pequenas 
e tão numerosas quanto se queira imaginar [...] ora, porque se admite a 
possibilidade de dividir a unidade em tantas partes quantas se quiser, ela 
considera-se como extensa. (ibidem, p.60)

além da divisibilidade, Bergson aponta a descontinuidade como 
a outra noção espacial pressuposta na ideia de número. essa desconti-
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nuidade está implicada no ato de contar, o qual consiste, efetivamente, 
em pensar as unidades sucessivamente uma a uma, mas não no final do 
processo, ou seja, quando se pensa no número ignorando-se as unidades 
que o compõem. nesse caso privilegia-se a noção de continuidade.    

não se pode contestar que a formação ou construção de um número 
implica a descontinuidade [...] cada uma das unidades com as quais se 
forma o número três parece constituir um indivisível enquanto lido com 
ela, e passo sem transição da anterior à que se segue. se agora construo o 
mesmo número com metades, quartos, quaisquer unidades, estas unidades 
constituirão ainda, enquanto servirem para formar este número, elementos 
provisoriamente indivisíveis, e é sempre por safanões, por saltos bruscos, 
se assim nos podemos exprimir, que passaremos de uma a outra. e a razão 
está em que para obter um número, é forçoso fixar a atenção sucessiva-
mente em cada uma das unidades que o compõem. a indivisibilidade do 
ato pelo qual se concebe qualquer uma delas traduz-se então na forma de 
um ponto matemático, que um intervalo vazio separa do ponto seguinte. 
Mas se uma série de pontos matemáticos escalonados no espaço vazio 
exprime bastante bem o processo pelo qual formamos a ideia de número, 
estes pontos matemáticos têm tendência a desenvolverem-se em linhas à 
medida que a nossa atenção deles se afasta, como se procurassem juntar-se 
uns aos outros. e quanto consideramos os números em estado de acaba-
mento, esta junção é um fato consumado: os pontos tornaram-se linhas, 
as divisões extinguiram-se, o conjunto apresenta todas as características 
de continuidade. (ibidem, p.62) 

É essa ideia de número, indissociável da ideia de espaço, que consti-
tuiria a nossa ideia de tempo criticada por Bergson. sua crítica consiste 
em mostrar, primeiramente, que essa ideia de tempo é o esquema com 
o qual se pensa a sucessão psicológica e, em segundo lugar, que essa 
representação da vida psicológica é equívoca. comecemos pela maneira 
como se representa em geral a sucessão psicológica.

II

os estados psicológicos são justapostos lado a lado sob a forma de 
uma linha espacial contínua ou de uma sequência cujas partes se tocam 
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sem se penetrarem. Pensemos em um colar de pérolas aberto e esten-
dido em linha reta, sendo cada pérola a representação de um estado 
psicológico. nessa representação simbólica espacial, os acontecimentos 
conscientes adquirem “o aspecto de um número” e a sucessão psicoló-
gica, a forma de uma multiplicidade numérica. embora os estados psi-
cológicos não nos sejam dados pelos nossos sentidos, pela visão e pelo 
tato, por exemplo, os distinguimos e os enumeramos utilizando-nos 
de um processo de figuração simbólica no qual intervém, necessaria-
mente, o espaço. Tal figuração, que aparece inicialmente como uma 
representação da sucessão temporal, é, em última instância, espacial, 
ou seja, trata-se de uma temporalidade profundamente impregnada 
de espaço: “ao falarmos do tempo, pensamos quase sempre em um 
meio homogêneo onde os nossos fatos de consciência se alinham, se 
justapõem como no espaço e conseguem formar uma multiplicidade 
distinta” (ibidem, p.67). Representa-se, assim, a sucessão psicológica, 
segundo um modelo da sucessão temporal impregnada de simultanei-
dade espacial e, portanto, de intervalos, de fixação de contornos, ou 
seja, tratamos os estados de consciência como se fossem coisas materiais 
que ocupam ao mesmo tempo lugar no espaço e como se eles tivessem 
contornos definidos que os separassem uns dos outros. Para ilustrá-lo, 
Bergson propõe que pensemos no funcionamento de um relógio.

o relógio é o instrumento que concretamente exemplifica a uti-
lização do espaço para a representação do tempo, uma manifestação 
objetiva da nossa maneira subjetiva de conceber a sucessão temporal. 
Para Bergson, o mostrador de um relógio, cujo ponteiro corresponde 
às oscilações do pêndulo, não mede a própria duração, limitando-se 
apenas a “contar simultaneidades”. a rigor, não haveria uma repre-
sentação da duração, pois, a cada momento, tanto o ponteiro quanto o 
pêndulo estão numa única posição do espaço, “exterioridade recíproca 
sem sucessão”, sendo a oscilação presente “radicalmente distinta da 
anterior” pelo fato de ambas não existirem simultaneamente, ou seja, 
quando uma existe, a outra já desapareceu, não restando nada das 
posições passadas, o que para Bergson é ausência de duração. Desse 
modo, o relógio é um exemplo de como a representação espacial do 
tempo implica o sacrifício da própria ideia de sucessão temporal.   
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se represento as sessenta oscilações [de um pêndulo que correspondem 
a um minuto] só de uma vez e com uma só a percepção do espírito, excluo 
por hipótese a ideia de uma sucessão: penso, não em sessenta toques que 
se sucedem, mas em sessenta pontos de uma linha fixa, simbolizando 
cada um, por assim dizer, uma oscilação do pêndulo. se, por outro lado, 
quero representar as sessenta oscilações sucessivamente, mas sem nada 
alterar ao seu modo de produção no espaço, deverei pensar em cada 
oscilação excluindo a lembrança da precedente, porque o espaço não 
conservou qualquer vestígio: mas, por isso mesmo, condenar-me-ei a 
ficar continuamente no presente; renunciarei a pensar numa sucessão ou 
numa duração. (ibidem, p.75)

em vez de abstrair da vida interior representando-a espacialmente, 
Bergson propõe que procuremos apreendê-la direta e imediatamente. 
o que assim descobriríamos é que os fatos de consciência sucessivos 
não seriam unidades distintas e independentes entre si como as pérolas 
de um colar, mas se penetrariam mutuamente de tal modo que o “eu 
presente” não pode ser separado do “eu passado”. a memória, ou seja, 
a conservação do passado no presente e a lembrança do passado2 é o que 
torna possível ao “eu” não apenas representar o seu próprio passado, 
mas também as oscilações passadas do pêndulo ou as posições passadas 
do ponteiro ao lado de suas posições atuais. em outras palavras, a noção 
de sucessão “só existe para um espectador consciente que se lembra do 
passado e justapõe as duas oscilações ou os seus símbolos num espaço 
auxiliar” (ibidem). suprimindo-se o “eu que pensa”, não restaria 
senão a posição presente do pêndulo e do ponteiro. suprimindo-se o 

 2 esses dois significados entrelaçados de memória, conservação e lembrança 
aparecem mais claramente considerados em Matéria e memória, atestando a 
relação íntima entre memória e duração. cabe distingui-los, pois, embora a 
lembrança seja um tipo de conservação do passado no presente, é possível pensar 
na conservação do passado ainda que não haja lembrança consciente, como 
elucidam os exemplos arqueológicos e um exemplo prezado por Bergson, o do 
desenvolvimento orgânico. Daí Bergson poder falar em memória na matéria. 
cabe ainda destacar que em textos posteriores Bergson estabelece uma relação 
mais explícita entre memória e heterogeneidade, ou seja, a memória explicaria 
em parte a mudança constitutiva da duração. 
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relógio, a representação espacial da sucessão psicológica, o que resta 
é apenas “a duração heterogênea do eu, sem momentos exteriores uns 
aos outros”. se, em vez de justapor a oscilação presente do pêndulo 
de um relógio à oscilação que a precedeu, nós as percebêssemos “uma 
na outra, penetrando-se e organizando-se entre si como notas de uma 
melodia”, teríamos, segundo Bergson, “a imagem da duração pura”, 
de uma “multiplicidade indiferenciada ou qualitativa” distinta da ideia 
de sucessão numérica ou de espaço homogêneo.  

observemos atentamente o que se passa conosco em situações em 
que estímulos sonoros regulares sucessivos, como o tique-taque de 
um relógio, nos induzem ao sono. se a sensação sonora subjetiva fosse 
a cada momento qualitativamente semelhante – crença equivocada, 
baseada na ideia de correspondência estrita entre a sensação subjetiva 
de som e sua causa objetiva, ou seja, o estímulo sonoro produzido 
pelo relógio –, não seria correto supor que foi o último som ouvido 
que nos fez dormir, pois como explicar o fato de que foi este, e não os 
anteriores, que nos induziu ao sono. Para Bergson, o sono é resultado 
da composição dos sons sucessivos, “não pela sua quantidade enquanto 
quantidade, mas pela qualidade que a sua quantidade apresentava, 
isto é, pela organização rítmica do seu conjunto” (ibidem, p.75). 
a última sensação não permanece a mesma ao se acrescentar às 
sensações anteriores, ela se organiza com elas, elas se interpenetram 
produzindo novos efeitos: “Mas a verdade é que cada acréscimo de 
excitação se organiza com as excitações precedentes, e que o conjun-
to produz em nós o efeito de uma frase musical que estaria sempre 
prestes a acabar e se modificaria, na sua totalidade, pela adição de 
alguma nova nota” (ibidem).

como o indica o exemplo dado, a verdadeira sucessão psicoló-
gica, a multiplicidade realmente vivida, é contínua e está sempre 
mudando. continua, já que os seus momentos sucessivos não são 
“exteriores uns aos outros”, ou seja, não se pode separar, a não ser 
numa representação simbólica, o momento presente da consciência 
dos momentos que o precederam. constantemente mudando, pois, 
em virtude da ligação e continuidade com as vivências anteriores, 
o momento presente de uma mesma consciência nunca é idêntico 
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ao que o antecede. Daí Bergson definir a duração psicológica como 
“heterogeneidade pura”. em suma, a verdadeira sucessão psicológica 
é um processo contínuo, cujos fatos de consciência não são exteriores 
uns aos outros, eles se interpenetram de tal modo que não é possível 
demarcar pontos nos quais se pudessem separá-los. como pode-
ríamos separar de fato – idealmente o fazemos sempre – o momento 
presente de uma vivência psicológica que está sempre mudando de 
um acontecimento psicológico anterior que já deixou de existir? não 
estaríamos cometendo o erro de confundir o tempo que decorre com 
a representação do tempo decorrido?

levantar semelhante questão é admitir a possibilidade de representar 
adequadamente o tempo pelo espaço, e uma sucessão por uma simulta-
neidade. É atribuir à figura traçada o valor de uma imagem, e não apenas 
de um símbolo; é acreditar que se poderia seguir nesta figura o processo 
da atividade psíquica, como a marcha de um exército num mapa [...] 
Mas o tempo não é uma linha na qual volte a passar. É claro que, uma 
vez decorrido, temos direito de representar os seus sucessivos momentos 
como exteriores uns aos outros e pensar assim uma linha que atravessa o 
espaço; mas compreender-se-á que esta linha simboliza, não o tempo que 
decorre, mas o tempo decorrido. (ibidem, p.126)

abstraindo-se da imagem da sucessão psicológica solidificada 
no espaço homogêneo, descobrir-se-ia que as vivências interiores, 
as ideias e emoções não são algo nítido, preciso e impessoal como o 
que é oferecido na percepção de muitos dos objetos materiais, mas 
sim algo “confuso, infinitamente móvel e inexprimível”, fato que é 
frequentemente ocultado pela linguagem. já vimos anteriormente 
como a utilização do conceito de intensidade implica a espacialização 
de cada um dos estados psicológicos. a linguagem seria também 
responsável pela “solidificação” de nossas experiências subjetivas 
consideradas em seu conjunto na medida em que essas são modeladas 
por palavras originariamente utilizadas para referir-se aos objetos 
exteriores percebidos como individualidades justapostas no espaço. 
Desse modo, em vez de expressar as próprias vivências psíquicas, 
tarefa por demais problemática, como justificamos anteriormente, 
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se as substitui “por uma justaposição de estados inertes, traduzíveis 
por palavras, e que constituem cada um o elemento comum, conse-
quentemente, o resíduo impessoal, das impressões experimentadas” 
(ibidem, p.99). a linguagem, ao interpor-se entre nossa experiência 
e nossa consciência, não apenas reforçaria nossa crença na invariabi-
lidade de nossas vivências interiores quanto nos enganaria a respeito 
de suas qualidades. 

Tendemos instintivamente a solidificar as nossas impressões, para 
exprimi-las mediante a linguagem. Daqui confundirmos o próprio senti-
mento, que está em perpétua mudança, com o seu objeto exterior perma-
nente e, sobretudo, com a palavra que exprime este objeto. assim como a 
duração fugaz do nosso eu se fixa pela sua projeção no espaço homogêneo, 
assim as nossas impressões, numa mudança contínua, enrolando-se em 
torno do objeto exterior que é a sua causa, adotam os seus contornos 
precisos e a sua imobilidade. (ibidem, p.99)

vejamos, por exemplo, como a linguagem nos enganaria em relação 
à natureza de nossas sensações. embora uma observação atenta de 
nossas vivências interiores nos mostre que nunca experimentemos um 
cheiro e um sabor da mesma maneira, desatentamente consideramos 
os cheiros e sabores atualmente vivenciados como se fossem os mes-
mos do passado, ou seja, ao lhes isolar e dar um nome que utilizamos 
sempre que vamos descrevê-los, os “cristalizamos”. em geral, damos 
o mesmo nome a sensações olfativas e gustativas que um dia foram 
agradáveis, mas que hoje nos são repugnantes, tratando-as como se 
fossem as mesmas sensações. Para Bergson, o sabor de uma fruta ex-
perimentado desprazerosamente em algum momento de nossas vidas 
não seria o mesmo se tal sabor fosse experimentado prazerosamente. 
ao tratá-lo como se fosse a mesma coisa, dando-lhe um mesmo nome, 
estamos desconsiderando as próprias sensações e privilegiando os 
objetos que as causam. e, em casos extremos, a palavra, por estar 
ligada a alguma expectativa subjetiva, sobrepõe-se ao que verdadei-
ramente experienciamos, ou seja, tal expectativa não mudaria a nossa 
experiência subjetiva, como muitos poderiam pensar, mas a ocultaria 
de nós mesmos. 
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a influência da linguagem sobre a sensação é mais profunda do que 
normalmente se pode pensar. não só a linguagem nos leva a acreditar 
na invariabilidade das nossas sensações, mas induzir-nos-á em erro, por 
vezes, quanto ao caráter da sensação experimentada. assim, quando 
como uma iguaria rara, o seu nome, enriquecido com a aprovação que se 
lhe dá, interpõe-se entre a minha sensação e a minha consciência poderei 
acreditar que o sabor me agrada quando um simples esforço de atenção 
me provaria o contrário. (ibidem, p.98) 

consideremos, agora, os nossos sentimentos. Também vimos ante-
riormente, quando tratamos da crítica bergsoniana do conceito de in-
tensidade, que ao dar o mesmo nome a um sentimento, diferenciando-o 
apenas em termos de grau, acabamos por encobrir suas importantes 
diferenças qualitativas. Para Bergson, um amor violento, uma me-
lancolia profunda são constituídos por “infinitos elementos diversos 
que se fundem, se penetram, sem contornos precisos, sem a menor 
tendência a exteriorizar-se uns relativamente aos outros” (ibidem, 
p.96). em vez de considerarmos o sentimento como “um ser que vive, 
se desenvolve e, consequentemente, muda sem cessar”, constitutivo 
de “uma duração cujos momentos se penetram [...] substituímo-lo 
por uma justaposição de estados inertes, traduzíveis por palavras, e 
que constituem cada um o elemento comum, consequentemente, o 
resíduo impessoal, das impressões experimentadas num determinado 
caso pela sociedade inteira” (ibidem).

Quando usamos palavras como amor ou ódio, para referirmo-nos 
a certos sentimentos, estamos tratando esses sentimentos como se 
fossem uma só e mesma coisa, para uma mesma pessoa, em todas 
as circunstâncias ou para todas as pessoas independentemente de 
suas outras vivências interiores. em outras palavras, objetivamos 
tais sentimentos como se fossem impessoais, os tratamos como se 
eles tivessem uma essência rígida e imutável. Para Bergson, o amor 
e o ódio, e o mesmo vale para os outros sentimentos, não podem ser 
dissociados daquele que os experimenta, refletindo a sua “personali-
dade inteira”, o que significa que “cada um de nós tem a sua maneira 
de amar e de odiar”, variedade essa que tornaria inviável a expressão 
fiel de sentimentos por meio de palavras já que necessitaríamos de um 
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número infindável delas. nem mesmo os romancistas que têm o poder 
extraordinário de reconectar tais sentimentos à vida dos personagens 
que os experimentam, descrevendo-a em sua riqueza de detalhes, ou 
seja, de tirá-los da sua condição objetiva e restituí-los ao domínio da 
experiência subjetiva, são inteiramente bem sucedidos. seu empreen-
dimento não é completamente3 bem-sucedido por causa justamente 
dos próprios limites da linguagem, de sua incapacidade de exprimir o 
puramente qualitativo e individual.

avaliamos o talento de um romancista pelo poder com que retira do 
domínio público, a que a linguagem assim os fizera descer, sentimentos 
e ideias a que procura restituir, por uma multiplicidade de pormenores 
que se justapõem, a sua primitiva e viva individualidade. Mas, assim 
como se poderão intercalar infinitamente pontos entre duas posições de 
um móvel, sem nunca preencher o espaço percorrido, assim também, 
só porque falamos, só porque associamos ideias umas às outras e essas 
ideias se justapõem em vez de se penetrarem, não conseguimos traduzir 
completamente o que a nossa alma experimenta: o pensamento permanece 
incomensurável com a linguagem. (ibidem, p.97) 

em suma, embora Bergson defenda que pensamento e linguagem 
frequentemente se misturem e que a linguagem em geral conforme 

 3 Parece, então, que o sucesso de alguns romancistas estaria no fato não de con-
seguir exprimir, pelo uso costumeiro das palavras, a riqueza da vida interior de 
seus personagens, mas sim pelo efeito que é capaz de produzir em seus leitores, 
ou seja, a “simpatia” com os personagens a partir de suas próprias vivências 
psicológicas, que ele próprio apreende por serem suas próprias, mas que também 
teria dificuldade de traduzir em palavras. em relação a esse aspecto, são muito 
sugestivas as considerações posteriores de Bergson a respeito das diferenças entre 
arte e ciência, sobre a utilização dos romancistas, por exemplo, de recursos como 
imagens/metáforas e das próprias palavras de um modo diferente do discursivo 
da ciência, como se fossem recursos auxiliares, talvez mais eficientes, de expres-
são da interioridade psicológica. É por isso que Bergson (1988b, p.98) diz que, 
se quisermos nos colocar “na presença de nós mesmos”, devemos nos mirar no 
“romancista audacioso” que, apesar dos limites inerentes à linguagem, é capaz de 
encontrar em seu uso um meio de nos apontar na direção da realidade, ou seja, “sob 
esta justaposição de estados simples uma penetração infinita de mil impressões 
diversas que já deixaram de o ser na altura em que os nomeamos”.
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o pensamento, o filósofo também considera que nem toda experiên-
cia de pensamento pode ser traduzida ou expressa pela linguagem. 
Desse modo, a análise bergsoniana da linguagem não implica, como 
em outras filosofias, a dissolução do psicológico ou a sua redução à 
matéria. a irredutibilidade da subjetividade psicológica dada pela 
consciência imediata é a contrapartida de sua objetivação produzida 
pela consciência reflexiva.

as considerações anteriores sobre a irredutibilidade da experiência 
interior à linguagem pressupõem uma distinção fundamental entre 
dois modos de conhecimento que, por sua vez, implica uma distinção 
radical entre dois tipos de existentes, a matéria e o espírito. no âmbito 
do Ensaio, o conhecimento da matéria e a referência às coisas materiais 
por meio da linguagem não aparecem como algo problemático. o que 
Bergson critica é o uso do modo de conhecimento e da linguagem, 
adequados à materialidade, para tratar das experiências psicológicas. 
o filósofo defende a irredutibilidade da vida interior a esse modo de 
conhecimento e à linguagem que lhe é inerente. 

É assim que a crítica bergsoniana à utilização das categorias de 
intensidade e multiplicidade/unidade com seu significado espacial 
para tratar das experiências subjetivas tem como contraponto a defe-
sa da concepção de que o eu pensante se diferencia radicalmente da 
matéria, ou seja, não se pode aplicar a ele nenhuma das propriedades 
espaciais. como um dado imediato da consciência, o eu pensante seria 
da natureza do tempo, mas não do tempo espacializado da ciência e 
do senso comum, e sim do tempo entendido como sucessão contínua 
e heterogênea de estados psicológicos qualitativamente distintos. co-
loca-se, assim, a partir da distinção radical entre consciência e matéria 
estabelecida no Ensaio, tratar da relação entre esses dois componentes 
da realidade, o que faremos no próximo capítulo.  

Considerações finais

antes de passar à reflexão sobre a relação entre consciência e 
matéria, gostaríamos de retomar alguns dos resultados do Ensaio a 
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partir das considerações sobre o estatuto ontológico da consciência 
em Descartes, apresentadas na introdução do presente trabalho. Para 
uma melhor compreensão do problema nesses termos, retomaremos a 
caracterização bergsoniana da experiência consciente. Primeiramente, 
Bergson critica a aplicação das propriedades espaciais, costumeira-
mente atribuídas aos objetos materiais, à interioridade psicológica. 
a análise da linguagem, em especial dos conceitos de intensidade e 
multiplicidade/unidade, mostrou que esses esquemas, a partir dos 
quais se pensa a interioridade psicológica, estariam original e intima-
mente ligados à experiência sensível e aos objetos materiais. o filósofo 
denuncia, assim, a discriminação da vida interior em termos de estados 
psicológicos múltiplos cujos elementos estariam justapostos num 
tempo homogêneo e alinhados no espaço como se fossem “objetos ou 
coisas” separados entre si e de nós próprios. 

contra essa objetivação da subjetividade psicológica, Bergson 
propõe que atentemos para o dado imediato da experiência conscien-
te, oculto pela linguagem e irredutível a ela. e que dado é esse? ao se 
abstrair do mundo exterior e voltar-se para si mesma, a consciência 
imediata apreende milhares de sensações, sentimentos e ideias únicos 
e indefiníveis, cuja complexa originalidade e riqueza só podem ser 
compreendidas por quem as experimenta. a tentativa bergsoniana de 
descrever qualitativamente as vivências psicológicas reafirma os limites 
desse empreendimento, correlatos dos limites da linguagem, postulados 
pelo filósofo. considerados em si mesmos, nossos estados de consciência 
estariam sempre mudando e seriam qualidade pura, misturando-se de 
tal modo que não se poderia saber se é um ou são vários. Bergson (1979a, 
p.2) diz que, se não fechássemos os “olhos à incessante variação de cada 
estado psicológico” e “quando a variação se tornou tão considerável a 
ponto de se impor à nossa atenção” não falássemos como se na passagem 
de um estado para o outro houvesse um salto, “como se um novo estado 
se tivesse justaposto ao precedente”, veríamos que a continuidade se 
mantém na passagem de um acontecimento psicológico ao outro, como 
se fosse “um mesmo estado que se prolonga” (ibidem, p.3). 

Daí Bergson (1993a, p.189) não fazer objeções a que se atribua à 
sucessão psicológica uma unidade, desde que se entenda que não se 
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trata de uma unidade “abstrata, imóvel e vazia”, mas de uma unidade 
“movente, mutável, colorida, viva”. Isso quer dizer que a vida interior 
consciente não deve ser caracterizada em termos de propriedade de uma 
substância imutável, uma espécie de suporte sob as mudanças. essa tese 
tem gerado inúmeras dificuldades filosóficas, as quais Bergson (1972, 
p.906) acredita evitar ao postular que a mudança e a indivisibilidade 
constituem a própria substancialidade da vida interior:

Mas em nenhuma parte a substancialidade da mudança é tão visível, 
tão palpável, quando no domínio da vida interior. as dificuldades e 
contradições de todo gênero às quais chegaram as teorias da persona-
lidade decorrem do que é representado, de uma parte, uma série de 
estados psicológicos distintos, cada um invariável, que produziriam as 
variações do eu por sua própria sucessão, e de outra parte um eu, não 
menos invariável, que lhe serviria de suporte. como esta unidade e esta 
multiplicidade poderiam se unir?  como, não durando nem uma nem 
outra – a primeira porque a mudança é alguma coisa que lhe acrescenta, 
a segunda porque ela é feita de elementos que não mudam – poderiam 
constituir um eu que dura? Mas a verdade é que não há um substratum 
rígido imutável nem estados distintos que nele passam como atores em 
um cenário. há simplesmente a melodia contínua de nossa vida interior, 
melodia que prossegue indivisível, do começo ao fim de nossa existência 
consciente. É justamente esta continuidade indivisível de mudança que 
constitui a duração verdadeira.

  
essa citação nos deixa entrever dois aspectos em relação à noção de 

substância, um que afasta e outro que aproxima Bergson e Descartes. 
embora Bergson não aceite a ideia de que o eu psicológico seja um 
suporte imaterial imutável das vivências psicológicas, ele concorda que 
se trata de um eu imaterial e inextenso, acrescentando a essa caracte-
rização negativa da consciência o atributo positivo da temporalidade. 
e aqui devemos destacar a propriedade de continuidade sem a qual, 
como veremos no próximo capítulo, a própria experiência consciente 
não seria possível. o fato de o eu psicológico bergsoniano não ser um 
suporte imutável das vivências psicológicas não significa que ele não 
seja radicalmente distinto da matéria, ou seja, para Bergson não são 
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apenas as vivências psicológicas conscientes que se distinguem da 
matéria, mas é o próprio eu psicológico que não é material, ou seja, 
Bergson parece, assim como Descartes, confundir as experiências 
psicológicas conscientes com o próprio eu psicológico. em outras 
palavras, os pensamentos conscientes, em si mesmos absolutamente 
distintos da matéria, seriam propriedade de algo não material, mais 
do que isso, seriam a própria “coisa” imaterial, a qual Bergson, tam-
bém como Descartes, chama de espírito ou alma. Bergson o afirma 
explicitamente: “a substancialidade da alma pode nos ser revelada na 
percepção que nós temos de nós mesmos e tornar-se assim um fato de 
experiência” (ibidem, p.95). 

É nesse sentido que o eu pensante bergsoniano pode ser conside-
rado como uma substância no sentido cartesiano, já apresentado na 
introdução, ou seja, como “uma coisa que existe de tal maneira que só 
tem necessidade de si própria para existir” (Descartes, 1989, p.92), ou 
“para compreender o que são substâncias, basta tão só que vejamos 
que podem existir sem o auxílio de qualquer outra coisa criada” (ibi-
dem, p.93). É essa a tese amplamente defendida por Bergson em obras 
posteriores, como procuraremos mostrar nos próximos capítulos. con-
forme veremos, essas obras não apenas reforçam a tese bergsoniana do 
dualismo espírito e matéria tentando fundamentá-lo confrontando-o 
com as posições científicas dominantes contemporâneas, mas também 
revelam que esse dualismo já estava presente no âmbito do Ensaio. 
Independentemente de que se considere bem-sucedido ou não o con-
fronto do dualismo bergsoniano com a ciência que lhe é contemporânea 
e até mesmo com a ciência posterior, a questão que ainda permanece 
diz respeito aos fundamentos de uma das conclusões do Ensaio: seria 
legítimo inferir que o espírito é um dado imediato da consciência a 
partir da apreensão imediata da experiência consciente com um dado 
qualitativo e não material? em outras palavras, utilizando-nos de uma 
linguagem cartesiana, poder-se-ia afirmar que o dado imediato do pen-
samento consciente é não apenas o próprio pensamento, mas também 
o espírito entendido como substância – não no sentido de suporte de 
mudanças – pensante? sendo o caso, as críticas dirigidas a Descartes 
também seriam pertinentes em relação ao pensamento de Bergson.


