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Conclusão 
 
 

Jonas Gonçalves Coelho 



Procuramos, ao longo do presente trabalho, apresentar o pensa-
mento de Bergson a partir daquela que consideramos ser a sua temá-
tica fundamental, ou seja, a distinção e relação entre “consciência e 
matéria”. Propusemos uma interpretação da filosofia de Bergson em 
termos de um dualismo substancial semelhante em muitos aspectos 
relevantes ao dualismo substancial de Descartes, em que pesem as 
diferenças importantes entre o pensamento desses filósofos. Inspirados 
nas críticas geralmente dirigidas a Descartes, buscamos refletir criti-
camente sobre os fundamentos do dualismo de Bergson apontando 
também algumas dificuldades daí decorrentes. 

começamos por mostrar, no capítulo 1, que e como Bergson esta-
belece uma distinção radical entre consciência e matéria. vimos como, 
a partir de uma análise da linguagem, em especial dos conceitos de 
intensidade e multiplicidade/unidade, costumeiramente utilizados na 
caracterização da vida psicológica, o filósofo denuncia a espacialização 
da consciência, a qual consiste fundamentalmente em tratar os estados 
de consciência individualmente, como se fossem objetos materiais, e a 
sucessão temporal desses estados como se fosse uma simultaneidade 
espacial de objetos materiais. contra essa “objetivação” ou “coisifi-
cação” da consciência, que a assemelha à matéria tal como é dada à 
percepção, ou seja, contra essa projeção do externo no interno, que 
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consistiria numa apreensão mediada da consciência, Bergson defende 
a possibilidade de uma apreensão direta ou imediata das experiências 
conscientes a qual nos daria a natureza inextensa, imaterial e qualitativa 
da consciência. Isso significava não apenas que a consciência é uma 
propriedade imaterial, que muitos defendem ser atributo da matéria, 
mas que ela é também a própria “substância” imaterial. 

em relação a esse aspecto do pensamento bergsoniano, destacamos 
duas objeções, as mesmas frequentemente apresentadas contra Descar-
tes. a primeira refere-se à legitimidade dos resultados obtidos a partir 
da distinção epistemológica proposta por Bergson, ou seja, da natureza 
inextensa e puramente qualitativa das experiências conscientes. Por 
que, em relação ao conhecimento das vivências conscientes subjetivas, 
deveríamos confiar nas informações provenientes da introspecção, ou 
mais de acordo com a concepção bergsoniana,1 da intuição? se a percep-
ção externa pode nos enganar em relação à natureza do que existe fora 
de nós, por que não poderia acontecer o mesmo em relação à percepção 
interna? a segunda objeção, a nosso ver a mais contundente, é a que 
chamamos de erro inferencial bergsoniano. seria legítimo inferir que 
temos acesso imediato à própria consciência entendida como espírito 
a partir da apreensão das experiências conscientes? essas experiências 
conscientes, ainda que legitimamente apreendidas como essencial-
mente distintas dos objetos materiais, não poderiam ser propriedade 
da matéria organizada? 

Bergson responde negativamente a essa questão, como procura-
mos mostrar no capítulo 2, ou seja, reafirmando uma perspectiva 
dualista, o filósofo defende, a partir da análise de fatos da psicologia 
patológica e normal, que a percepção consciente e a memória não 
resultam diretamente da atividade cerebral. o cérebro não é um 
produtor de representações, pois a percepção consciente consiste 
num recorte na própria materialidade, sendo, portanto, “apresen-
tação”. o cérebro também não é um arquivo de lembranças, pois a 
memória ultrapassa em muito a atividade cerebral sendo intrínseca 

 1 Bergson usa o termo “intuição” e não “introspecção”, talvez pelo fato de o conhe-
cimento introspectivo não ser necessariamente um conhecimento imediato. 
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à própria consciência ou espírito. o cérebro seria um centro de ações 
que, por serem indeterminadas, tornariam possível a experiência 
consciente, a qual, por sua vez, envolveria a participação da memória. 
Decorre da irredutibilidade da percepção consciente e da memória 
ao cérebro a irredutibilidade e virtual independência ou separação 
entre espírito e corpo, como o atesta a tese da imortalidade da alma. 
Para tornar possível a relação entre memória e matéria, ou seja, entre 
consciência e matéria, tanto com a matéria circundante quanto com 
o “corpo próprio”, Bergson redefine a matéria, procurando mostrar 
que, considerada em si mesma, não como dada em nossa percepção, a 
matéria não teria as propriedades de descontinuidade e solidez que a 
distinguiriam essencialmente da consciência, mas seria um contínuo 
espacial e temporal com o qual a consciência, continuidade temporal, 
manteria uma relação constante e intrínseca. 

Destacamos também, aqui, duas dificuldades principais. a primei-
ra delas refere-se à interpretação dualista bergsoniana das patologias de 
percepção, de memória e de fenômenos como o sonho. a ideia central 
é que seria possível corroborar as objeções apresentadas por Bergson 
contra a neurofisiologia materialista e localizacionista a partir de uma 
alternativa explicação materialista do funcionamento cerebral, ou 
seja, sem a necessidade de se reduzir o cérebro com a sua complexa 
estrutura a um centro de ação e de se postular a existência de um es-
pírito ou alma irredutível à matéria. a segunda dificuldade, de fato, 
um conjunto de dificuldades, diz respeito à relação entre consciência 
e matéria. Primeiro, ainda que se retirem da matéria as propriedades 
de descontinuidade e solidez e se a defina como uma espécie de fluido 
ou energia, parece que ela continua sendo caracterizada como algo 
físico e, nesse sentido, passível de uma apreensão externa e pública, 
ainda que com o auxílio de instrumentos, o que não parece ser o caso 
das experiências conscientes e muito menos da própria consciência. 
segundo, como explicar a ligação entre a consciência e uma parte espe-
cial da matéria, o corpo, a partir da qual ela se relaciona com as outras 
partes da matéria? Terceiro, se consciência e matéria são essencialmente 
semelhantes, como explicar a sobrevivência de uma após a morte da 
outra, ou seja, a imortalidade da alma? 
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o objetivo de nosso capítulo 3 foi mostrar que o dualismo de 
Bergson não se restringe, diferentemente de Descartes, aos seres 
humanos, estendendo-se à vida em geral. nesse sentido, não apenas 
a consciência é apresentada como correlata da noção de vida, coexten-
siva da noção de élan vital, mas também como o motor da evolução, 
sendo responsável, em seu confronto com a matéria que a ela resiste e 
se opõe, pela transformação e pela grande variedade de formas de vida 
na Terra, cujas características não estariam previamente determinadas. 
ela é também considerada como resultante do processo evolutivo, 
dependente, em seus vários graus e formas, da estrutura corpórea e 
do modo de inserção do corpo no mundo, atingindo o nível mais alto 
no sistema nervoso complexo dos seres humanos. 

em relação a esse aspecto apontamos também duas dificuldades 
principais. a primeira delas refere-se à necessidade de se postular 
a existência de um élan vital, noção correlata da consciência, para 
se explicar a evolução da vida. como vimos, Bergson propôs um 
enigma, a formação de órgãos idênticos em linhas de evolução di-
vergentes. esse enigma não poderia ser resolvido pelas teorias evo-
lucionistas existentes, tanto as lamarckistas quanto as darwinistas, 
mas pela noção de élan vital, proposta pelo filósofo. em relação a esse 
aspecto, poder-se-ía argumentar, contra a interpretação bergsoniana 
do evolucionismo de sua época, que já haveria, no darwinismo, por 
exemplo, elementos suficientes para se resolver o enigma proposto 
ou que, se não havia, isso seria apenas uma questão de tempo, de 
novas descobertas científicas, como de fato veio acontecer com o 
desenvolvimento da genética e a constituição do neodarwinismo. 
certamente, uma explicação materialista da evolução estava longe do 
horizonte de Bergson para quem tratava de oferecer uma teoria que 
estivesse de acordo e em continuidade com a sua concepção dualista 
anteriormente defendida. o problema é que, e aí reside a segunda 
dificuldade apontada, essa nova defesa do dualismo envolve a confu-
são entre consciência considerada como “substância” e consciência 
entendida como “propriedade” ou “atributo”. É essa confusão que 
estaria presente no fato de a consciência ser a um só tempo causa e 
efeito da evolução, efeito por ser causa, ou seja, seria preciso que a 
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consciência esteja presente na matéria para que a experiência cons-
ciente seja possível, o que parece razoavelmente discutível. 

Tratamos no capítulo 4 do que consideramos ser o coroamento do 
dualismo bergsoniano. ao refletir sobre a origem da moral e da religião, 
Bergson destaca duas fontes distintas, a humana e a divina. a moral 
humana estaria relacionada aos resultados do processo evolutivo, à 
criação de hábitos herdeiros dos instintos, e à inserção pragmática dos 
seres humanos no mundo que os cerca. nesse sentido, o dever moral 
aparece como uma imposição invariável, embora os tipos de deveres 
variem, refletindo, numa certa medida, a capacidade de escolha dos 
seres humanos. a religião também teria uma fonte nas necessidades 
práticas, não apenas colaborando para reforçar a moral indispensável 
à vida social e à sobrevivência individual, mas também funcionando 
como um antídoto contra o medo da morte. a outra fonte da moral e da 
religião seria divina e sua natureza, revelada por alguns homens espe-
ciais, os místicos, ou seja, através da intuição mística. esses mostrariam 
a existência de Deus como uma consciência puramente criadora, que 
Bergson chama de “amor”, e as consciências individuais e a matéria 
como os dois existentes, sendo a matéria definida como resistência e 
oposição à energia criadora divina. 

Deparamos, aqui, com uma dificuldade que, a nosso ver, nos remete 
a um problema fundamental que aparece desde o início do pensamento 
de Bergson, a qual diz respeito à intuição como forma de conhecimento. 
em As duas fontes de moral e da religião, o dualismo bergsoniano, re-
sultado, em parte, da intuição filosófica, é complementado e reafirmado 
pela intuição mística. Trata-se, portanto, de entender a relação entre a 
intuição mística e a intuição filosófica. Procuramos mostrar que, para 
Bergson, a intuição, definida como conhecimento direto e imediato, 
é tanto uma forma irracional de conhecimento quanto um método 
filosófico, ou seja, uma estratégia que permite o surgimento de intui-
ções as quais aparecem espontaneamente em alguns seres humanos, 
tais como os artistas. Isso nos remete aos problemas que apontamos 
em relação aos resultados do Ensaio sobre os dados imediatos da cons-
ciência. nessa obra, Bergson não usa o termo intuição, mas refere-se, 
como já o revela o título, ao conhecimento imediato da consciência. a 
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questão diz respeito, como já colocamos anteriormente, ao que é que 
se apreende imediatamente. Procuramos mostrar que, para Bergson, 
é a experiência consciente que, em suas várias formas, aparece como 
essencialmente distinta da matéria e inexprimível por conceitos, alguns 
dos quais, inclusive, deformam a sua natureza. Mas Bergson vai mais 
longe e postula que o que é apreendido é a própria consciência, ou 
seja, o substrato dos processos conscientes. esse salto nos sugere que 
se trata de um conhecimento intuitivo cujas características seriam 
mais de irracionalidade do que de imediatez. nesse sentido, a intuição 
mística não diferiria da intuição filosófica, pois não nos parece que 
a existência da alma, a imortalidade da alma e a existência de Deus 
sejam um dado imediato da consciência no mesmo sentido que as 
experiências conscientes o são.

Por fim, no último capítulo, procuramos refazer o percurso berg-
soniano tomando como fio condutor o tratamento dado pelo filósofo 
ao problema da liberdade, em especial, enfatizando a íntima relação 
entre a liberdade e o dualismo contra a íntima relação estabelecida 
entre o materialismo e o determinismo. Partindo da ideia de que a 
liberdade é condição da ação moral a qual daria um significado especial 
para a vida, tudo se passa como se se devesse a todo custo estabelecer 
argumentos a favor da liberdade e que isso só fosse possível numa 
perspectiva dualista. nesse sentido, a liberdade aparece inicialmente 
como um dado imediato da consciência, portanto, como coextensiva do 
espírito. Tratava-se então de confrontá-la com as posições materialistas 
deterministas e reducionistas em relação ao corpo humano individual 
e à evolução e natureza dos seres vivos em geral mostrando, primeiro, 
a irredutibilidade da consciência ao corpo justificando os limites e 
possibilidades da liberdade e, a seguir, a irredutibilidade da consciência 
em geral à matéria, apontando a liberdade individual como expressão 
de uma indeterminação do processo evolutivo inseparável da natureza 
da força espiritual em seu confronto com a matéria. a fundamentação 
última da liberdade advém da afirmação de um espiritualismo no 
qual se destacam a existência de alguns seres especiais nos quais a 
liberdade se manifestaria como força criadora, os artistas e cientistas 
e, principalmente, os místicos. Procuramos aí mostrar que as dificul-
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dades anteriores levantadas contra o dualismo de Bergson acabam 
por refletir contra o seu esforço de fundamentação da liberdade, em 
especial, contra a tese da apreensão imediata da liberdade correlata da 
apreensão imediata da consciência como alma ou espírito. 

  
ao encerrar o presente estudo sobre o pensamento de Bergson, 

gostaria de observar que em nenhum momento pretendemos ques-
tionar a originalidade e a riqueza de suas ideias, em especial sua noção 
de duração em termos de continuidade, heterogeneidade, memória, 
indeterminação, criação e liberdade. entendemos que essa noção 
ainda tem uma papel filosófico importante, desde que interpretada 
numa perspectiva monista, mais precisamente, num viés fisicalista não 
reducionista, destituindo-se, a partir dos desenvolvimentos da física 
contemporânea, a matéria da densidade que lhe foi durante muito 
tempo atribuída, mas sem transformá-la em algum tipo de força ou 
energia espiritual, com toda a carga de significados tradicionalmente 
associados. e assim, indissociável dessa duração, seria a riqueza e 
variedade dos seres existentes, e provavelmente ainda por existir, 
inclusive a consciência individual, surgidos num processo em grande 
parte cego, embora não totalmente cego em virtude da participação 
humana consciente, no qual não interviria nenhuma força externa de 
natureza distinta que lhe desse significado transcendente. essa ontolo-
gia bergsoniana despojada de qualquer forma de dualismo substancial 
nos parece admiravelmente bela, ainda que outros possam considerá-la 
existencialmente insatisfatória.


