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introdução

I

o título do livro, Consciência e matéria, remete a três complexas 
questões filosóficas as quais abordaremos a partir do pensamento de 
Bergson: a natureza da consciência, a natureza da matéria e a relação 
entre consciência e matéria. Tendo em vista os objetivos do presente 
estudo apresentaremos essa temática, cuja história é longa e tortuosa, a 
partir daquela que pode ser considerada como a sua formulação para-
digmática, a de Descartes, referência teórica fundamental com a qual a 
tradição filosófica posterior, inclusive contemporânea, dialoga e da qual 
não consegue se desvencilhar, em que pesem os grandes desenvolvi-
mentos das ciências físicas e biológicas. É por meio de um exercício de 
aproximação e de distanciamento em relação ao pensamento de Des-
cartes que buscaremos compreender os principais aspectos da filosofia 
de Bergson e refletir criticamente sobre os seus fundamentos. Para esse 
objetivo não consideramos que seja necessário nem mesmo oportuno 
desenvolver uma análise exaustiva do pensamento de Descartes, mas 
apenas fazer uma apresentação geral de dualismo apontando algumas 
das críticas a ele dirigidas as quais servirão algumas vezes como um pa-
ralelo e outras, como um contraponto em um exercício de compreensão 
e problematização dos fundamentos do pensamento de Bergson.  
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como é notório, Descartes (1996c, p.352) estabelece uma distinção 
radical entre espírito e matéria, ou alma e corpo, em termos daqueles 
que seriam os seus atributos essenciais, o pensamento e a extensão 
respectivamente, excluindo, desse modo, a possibilidade de que o 
pensamento seja uma propriedade do corpo: “Tudo o que pode pen-
sar é espírito, ou se chama espírito. Mas como o corpo e o espírito são  
realmente distintos, nenhum corpo é espírito. logo nenhum corpo 
pode pensar”. vejamos como Descartes chegou a esse resultado to-
mando como fio condutor a obra Meditações metafísicas.

seu ponto de partida é a crítica do conhecimento sensível. essa 
crítica, baseada fundamentalmente na proposição dos argumentos 
do “erro dos sentidos”, do “sonho” e do “Deus enganador”, consiste 
em mostrar que o conhecimento proveniente de nossos cinco sentidos 
corpóreos é duvidoso, ou seja, que não se pode provar de uma forma 
indubitável que as coisas materiais percebidas, incluindo o nosso 
próprio corpo, existem objetivamente. e isso porque um objeto 
material dado em nossa percepção poderia ser apenas um conteúdo 
de pensamento sem correspondente objetivo, criado por nós próprios 
independentemente de nossos sentidos, como acontece nos sonhos, 
ou criado em nós pela ação de um Deus enganador poderoso ou de 
um gênio Maligno.    

esses mesmos argumentos não seriam suficientes para colocar em 
dúvida a existência dos próprios pensamentos; por exemplo, eu poderia 
duvidar da existência objetiva da mesa que vejo neste momento, mas 
não poderia duvidar do fato de que estou vendo uma mesa. não 
apenas não posso duvidar do pensamento perceptivo, mas também 
das outras formas de pensar, tais como o duvidar, o querer, o imagi-
nar, o conceber e o julgar. o fato de poder duvidar da existência dos 
objetos materiais, mas não da existência do próprio pensamento, pelo 
menos enquanto estiver pensando, indicaria uma diferença radical 
entre a natureza do objeto e a natureza do pensamento. a existência 
do pensamento não pode ser colocada em dúvida por ele ser imaterial e 
inextenso, afinal, qualquer objeto material, incluindo o próprio corpo, 
por ser extenso, poderia, pelo menos em princípio, ser percebido pelos 
sentidos, e ter, consequentemente, sua existência questionada. 
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a imaterialidade e a inextensão do pensamento seriam corrobo-
radas pelo fato de não necessitarmos das mediações corpóreas tais 
como os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e as mãos para saber que 
estamos pensando e no que estamos pensando, ou seja, para conhe-
cer os conteúdos de nossos pensamentos os quais seriam sempre 
conscientes.1 o pensamento apreender-se-ia imediatamente, e nessa 
apreensão apareceria a si mesmo como um dado qualitativo, ou seja, 
como algo ao qual não se caberia atribuir as mesmas propriedades 
que se atribui aos objetos materiais, tais como altura, largura, pro-
fundidade, forma e, consequentemente, cor, cheiro, gosto etc. o 
pensamento seria então essencialmente inextenso enquanto a matéria 
seria essencialmente extensa.

Descartes (1996b, p.267), entretanto, não se limita a estabelecer, a 
partir do exercício da dúvida metódica, a distinção radical entre pen-
samento e matéria em termos de extensão. Primeiramente o filósofo 
chama a atenção para o fato de que o pensamento implica a existência 
de um “eu” pensante, ou seja, enquanto estiver pensando a proposição 
“eu sou, eu existo é necessariamente verdadeira”. Isso significa que o 
pensamento não apenas nos é dado como um dado qualitativo, mas 
também como uma propriedade indissociável de um sujeito pensan-
te, o qual seria também um dado imediato do próprio pensamento. 
eu não apenas apreendo os pensamentos conscientes, eu apreendo 
no mesmo ato um eu pensante, o qual por sua vez não é apreendido 
independentemente dos pensamentos. Tenho a experiência de um eu 
que é sujeito dos pensamentos. 

e Descartes vai mais longe ainda, e aqui deparamos com aquele 
que talvez seja o seu maior erro, o de atribuir ao “eu” pensante, que 
não por acaso chama ora de espírito, ora de alma, as propriedades do 
próprio pensamento, como se isso fosse também um dado imediato 
do pensamento consciente, como se se apreendesse a existência da 

 1 conforme Descartes (1989, p.58) no artigo 9 de Princípios de filosofia: “Pela pala-
vra pensar, entendo eu tudo quanto ocorre em nós de tal maneira que o notamos 
imediatamente por nós próprios. É por isso que não somente compreender, querer, 
imaginar, mas também sentir, são aqui a mesma coisa que pensar”.



14 JONAS GONçALvES COELHO

alma, substância pensante, no mesmo ato de apreensão do pensamento 
consciente, excluindo dessa forma a possibilidade de o pensamento 
ser uma propriedade da matéria. consideremos mais detalhadamente 
esse problema a partir do modo como Descartes define substância e 
entende sua relação com os atributos. Para tanto, três são as questões 
fundamentais: o que é substância? como sabemos que uma substância 
existe? Que substâncias existem?

comecemos pela definição cartesiana de substância. na obra Prin-
cípios de filosofia, Descartes define substância como o existente que 
não depende de um outro ser para existir, ou seja, que não é atributo 
de um outro existente; ao contrário, ela serve de substrato ou suporte 
de outros seres existentes que seriam seus atributos. É nesse sentido 
que o filósofo diz no artigo 51: “Quando concebemos a substância, 
concebemos somente uma coisa que existe de tal maneira que só tem 
necessidade de si própria para existir” (Descartes, 1989, p.92). e logo 
a seguir, no artigo 52, reafirma a mesma posição apenas acrescentan-
do que a substância é uma criação divina que não depende de outra 
criação divina: “para compreender o que são substâncias, basta tão só 
que vejamos que podem existir sem o auxílio de qualquer outra coisa 
criada” (ibidem, p.93). 

a segunda questão, a da existência ou não de substâncias, se coloca 
por uma razão: nós não apreenderíamos diretamente a substância, 
mas somente os atributos.2 apenas a presença do atributo garantiria 
a existência da substância, ou seja, o atributo não poderia existir sem 
a substância, pois dizer que o atributo existe sem substância seria 
o mesmo que postular que o “nada” poderia ter algum “atributo”, 
“propriedade” ou “qualidade”:3 “Por essa razão é que logo que encon-

 2 “Mas quando é questão de saber se alguma dessas substâncias existe verdadei-
ramente, isto é, se está presente no mundo, digo que não é suficiente que exista 
dessa maneira para que nós a apercebamos. Porque isto, só por si, nada nos faz 
descobrir que excite algum conhecimento particular no nosso pensamento. 
É necessário, além disso, que tenha alguns atributos que possamos notar...” 
(Descartes, 1989, p.93).

 3 “uma das noções comuns é que o nada não pode ter nenhum atributo, nem pro-
priedades ou qualidades” (Descartes, 1989, p.93).
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tramos algum, temos motivo para concluir que é o atributo de alguma 
substância, e que tal substância existe” (ibidem, p.93).  

Tendo estabelecido que não existe atributo sem substância, Des-
cartes também defende, e esse parece ser o ponto mais problemático, 
como já o dissemos anteriormente e sobre o qual voltaremos a falar a 
seguir, que é a partir da natureza ou qualidade essencial do atributo que 
se deve estabelecer a natureza das substâncias existentes. Quais seriam 
então as substâncias existentes? sabemos que é a partir da apreensão 
imediata dos pensamentos pelo próprio pensamento que Descartes 
infere a existência de uma substância cuja essência, ou atributo essen-
cial, é o pensamento. e essa mesma apreensão imediata mostraria que 
a matéria, caso exista, teria a extensão como sua propriedade essencial, 
ou seja, que existe uma substância, cuja essência, ou atributo essencial, 
é a extensão.4 Isso significa que o pensamento perceptivo, embora não 
seja ele mesmo extenso, deixa entrever pelo seu conteúdo aquela que 
seria a propriedade essencial da matéria. Resumidamente, a justifica-
tiva para a existência das duas substâncias essencialmente distintas a 
partir de seus atributos é a seguinte:   

assim, a extensão em comprimento, largura e altura constitui a nature-
za da substância corporal e o pensamento constitui a natureza da substância 
que pensa. com efeito, tudo quanto pode atribuir-se ao corpo, pressupõe 
a extensão e não passa de dependência do que é extenso. Igualmente, 
todas as propriedades que encontramos na coisa pensante limitam-se a 
serem diferentes maneiras de pensar. assim não poderíamos conceber, 
por exemplo, um figura, sem ser uma coisa extensa, nem movimento sem 
um espaço que é extenso; assim a imaginação, o sentimento e a vontade 
dependem de tal maneira da coisa pensante que não os podemos conceber 
sem ela. Podemos, pelo contrário, conceber a extensão sem figura ou sem 
movimento e a coisa pensante sem imaginação ou sem sentimento, e assim 
por diante. (ibidem, p.93)

 4 segundo o filósofo, a natureza extensa da matéria é apreendida pelo entendimento 
ou razão e não pelos sentidos, como o mostraria o exemplo do pedaço de cera na 
segunda meditação.
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Insistimos que Descartes não apenas argumenta que o pensamento 
é essencialmente distinto da matéria, ele infere que a própria “coisa 
pensante” é essencialmente distinta da matéria, ou seja, que o pensa-
mento, por ser essencialmente distinto da matéria, não pode ser seu 
atributo. como justificar esse resultado? Para compreendê-lo conside-
remos as formas de conhecimento aí envolvidas, a intuição e a dedução. 
Descartes estabelece nas Regras para a direção do espírito, Regra III, 
que a intuição e a dedução são as únicas duas formas de conhecimento 
seguro das coisas, “todos os atos de nosso entendimento pelos quais 
nós podemos chegar ao conhecimento das coisas sem nenhum medo 
de erro...”. Define a intuição como a concepção “fácil”, “distinta” e 
“firme” de um espírito puro – não contaminado pela percepção sen-
sível ou pela imaginação – e atento, que por ser “mais simples” é um 
conhecimento mais seguro até do que a “própria dedução”. É pela 
intuição que se obtém conhecimentos, tais como, “eu existo, eu penso” 
do mesmo modo que ela propicia conhecimentos como “o triângulo 
é definido somente por três linhas, a esfera por uma só superfície...”. 
o “penso, logo existo” é então um conhecimento intuitivo e não 
uma dedução na qual se inferiria a existência do “eu” a partir de sua 
atividade pensante.  

a dedução é o que se “conclui necessariamente das outras coisas 
conhecidas com certeza”, dos primeiros princípios que “só podem 
ser conhecidos pela intuição”, resultado distante que por si só não seria 
claro e evidente. Um exemplo de verdade proveniente da dedução, que 
podemos acompanhar em detalhes na obra Meditações metafísicas, é a 
existência de Deus, conhecimento que por si só não é claro e evidente 
e que adquire o estatuto de verdade inquestionável na medida em 
que deriva de uma intuição, a existência do eu pensante, estando a ela 
ligada necessariamente por elos intermediários claros e evidentes. Mas 
a existência do eu pensante não seria a conclusão de uma dedução? 
não o seria também a conclusão de que o eu pensante é uma alma ou 
substância pensante? 

comecemos pela primeira questão, ou seja, o “penso, logo existo” é 
uma intuição ou uma dedução? sendo uma dedução ela teria a seguinte 
forma. Premissa maior: Tudo o que pensa existe; Premissa menor: eu 
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penso; conclusão: eu existo. Para Descartes ainda que um raciocínio 
dedutivo esteja implícito ou possa levar ao mesmo resultado o que é 
fundamental é que a existência do eu é experienciada como um dado 
imediato do pensamento consciente o qual não poderia ser colocado 
em questão. o que seria corroborado pelo raciocínio dedutivo cuja 
conclusão não poderia ser falsa considerando-se que a premissa maior é 
uma intuição e não a conclusão de um raciocínio indutivo, a qual seria 
falível por ser derivada da experiência. 

ainda que concordemos com a tese de que o eu pensante existe en-
quanto pensa, quer ela resulte de uma intuição, quer de uma dedução, 
o mesmo não pode ser dito a respeito da dificuldade, a nosso ver muito 
maior, em relação à dedução cuja conclusão é a existência da alma: “o 
pensamento é inextenso e imaterial, logo o eu pensante é inextenso e 
imaterial”. consideremos mais detalhadamente a forma dessa dedu-
ção. Premissa maior: Todo ser pensante é uma substância inextensa e 
imaterial; Premissa menor: eu sou um ser pensante; conclusão: eu 
sou uma substância inextensa e imaterial. o problema a nosso ver 
é: como justificar a premissa maior? Trata-se de um conhecimento 
intuitivo, ou seja, é por si só claro e evidente que “todo ser pensante é 
uma substância inextensa e imaterial” e não uma substância extensa 
que pensa? Poderia ser considerada como uma conclusão de uma 
dedução que fosse na verdade uma generalização da premissa “eu sou 
uma substância inextensa e imaterial” e, sendo o caso, essa seria um 
dado imediato da consciência pensante? 

entendemos que o principal erro de Descartes é o de inferir5 a exis-
tência de uma substância a partir de um atributo, no caso, a substância 
pensante a partir da propriedade pensamento. ainda que Descartes 
esteja certo em afirmar que o pensamento e a extensão não poderiam 
ter uma existência independente de um suporte, não decorreria ne-
cessariamente daí que o suporte deva ter as mesmas propriedades do 

 5 Tomamos o termo inferência no sentido definido em lalande (1993, p.565): “Toda 
a operação pela qual se admite uma proposição cuja verdade não é conhecida di-
retamente, devido à sua ligação com outras proposições já tidas por verdadeiras. 
essa ligação pode ser tal que a proposição inferida seja julgada necessária, ou 
apenas verossímil”. 
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atributo. Porque, nesse caso, colocar-se-ia para o suporte o mesmo 
problema da subsistência que se colocou para os atributos, o que im-
plicaria um retorno infinito. a crítica é fundamentalmente a seguinte: 
ainda que o conteúdo de nosso próprio pensamento, que apreendemos 
sem a necessidade da utilização de nossos cinco sentidos, não nos 
seja dado com a propriedade que aparece indissoluvelmente ligada à 
matéria, ou seja, a extensão, não se seguiria necessariamente daí que o 
pensamento consciente seja uma propriedade de uma substância em si 
mesma inextensa ou, o que é mais problemático, que ele seja a própria 
substância inextensa. Por que, voltamos a insistir, o pensamento não 
poderia ser uma propriedade da matéria? 

o dualismo cartesiano constituído a partir desse erro original 
implicou naturalmente algumas teses cuja demonstração é por isso 
mesmo problemática. são elas: a existência de Deus, a imortalidade 
da alma, a liberdade humana, a ausência de pensamento nos animais 
e a união entre alma e corpo no homem.  

comecemos pelo principal argumento apresentado por Descartes 
em favor da existência de Deus em sua terceira meditação. Tendo es-
tabelecido a existência do eu pensante e apresentadas as várias formas 
do pensar, Descartes se pergunta pela origem ou causa dos conteúdos 
do pensamento, as ideias, cuja existência não precisa ser demonstrada, 
afinal, como vimos anteriormente, a apreensão direta do pensamento 
se dá pelo seu conteúdo do qual ele é indissociável, embora seus mo-
dos possam variar. Resumidamente, Descartes aplica o princípio de 
causalidade, que considera como um princípio da razão, já estando, 
portanto, pressuposto na escolha do método racional como via para 
o conhecimento seguro. Decorre do princípio de causalidade que a 
nossa ideia de um ser perfeito não poderia surgir do nada nem ter sido 
criada por um ser imperfeito, inferindo-se daí que essa ideia só pode 
ter sido criada por um ser perfeito, ou seja, Deus existe e é a causa de 
nossa ideia de Deus. 

não é o caso de apresentarmos aqui as críticas a esse argumento. 
Queremos apenas dizer a esse respeito que, ao aceitar um argumento 
tão problemático a favor da existência de Deus, Descartes não apenas 
estava propiciando o avanço do conhecimento em direção à legitimação 



CONSCIÊNCIA E MATéRIA 19

da matemática e à demonstração da existência do mundo material, 
mas também, e principalmente, estava defendendo uma separação 
tradicionalmente indissociável do dualismo alma e corpo. Diferente-
mente de uma concepção monista segundo a qual a matéria é a única 
substância existente, sendo todo o restante seu atributo, tudo se passa 
como se a visão dualista exigisse a existência de um Deus criador da 
alma e da matéria. e isso se explica, pelo menos numa certa medida, 
pela união, também constante, entre o dualismo e a defesa da imor-
talidade da alma.    

consideremos os argumentos de Descartes a favor da imortalida-
de da alma, atestado inequívoco ou expressão máxima do dualismo 
substancial. a distinção radical entre as substâncias pensante e extensa 
implica que elas são separáveis, uma podendo existir sem a outra. 
Que a matéria possa existir sem o pensamento não parece nenhuma 
novidade considerando-se que deparamos cotidianamente com muitos 
objetos materiais e até mesmo seres vivos que não demonstram possuir 
nenhuma forma de vida interior. o que carece de demonstração é a 
existência do pensamento sem a matéria, ou seja, da alma sem o corpo, 
postulada por Descartes (1996a, p.92): “uma substância cuja essência 
ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita 
de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material [...] é in-
teiramente distinta do corpo [...] e, ainda que este nada fosse, ela não 
deixaria de ser tudo o que é”.6 em outras palavras, o que Descartes 
defende é que a distinção radical entre alma e corpo implica, ainda que 
não necessariamente,7 a imortalidade da alma: “a nossa [alma] é de uma 

 6 Descartes (1996b, p.326) diz algo semelhante na sexta meditação: “e, embora 
talvez (ou, antes, certamente, como direi logo mais) eu tenha um corpo ao qual 
estou muito estreitamente conjugado, todavia, já que, de um lado, tenho uma ideia 
clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante 
e inextensa, e que, de outro, tenho uma ideia distinta do corpo, na medida em 
que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha 
alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente e verdadeiramente distinta de meu 
corpo e que ela pode ser ou existir sem ele”.

 7 Descartes (1996c, p.368) admite, ante a objeção de um interlocutor, que a alma 
poderia ter sido criada por Deus para viver apenas enquanto o corpo vivesse ou ser 
destruída por Deus em função de alguma razão não alcançável pelo entendimento 
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natureza inteiramente independente do corpo e, por conseguinte, que 
não está de modo algum sujeita a morrer com ele; depois, como não 
se veem outras causas que a destruam, somos naturalmente levados a 
julgar por isso que ela é imortal” (ibidem, p.113).

o que é extenso, no caso o corpo, é divisível, e o que é a morte 
senão a divisão ou decomposição do corpo? já uma substância simples 
e inextensa não poderia ser dividida, nem pelo pensamento: “não 
podemos conceber a metade de alma alguma, como podemos fazer 
com o menor de todos os corpos; de sorte que suas naturezas não 
são somente reconhecidas como diversas, porém mesmo, de alguma 
maneira, contrárias” (Descartes, 1996b, p.250). Dessa diferença de 
natureza Descartes deriva a sobrevivência da alma à morte do corpo: 
“Donde se segue que o corpo humano pode facilmente perecer, mas 
que o espírito ou a alma do homem [...] é imortal por sua natureza” 
(ibidem). e de forma mais ampla: 

o conhecimento natural nos ensina que o espírito é diferente do corpo, 
e que é uma substância; e também que o corpo humano, na medida em 
que difere dos outros corpos, compõe-se somente de certa configuração de 
membros, e outros acidentes semelhantes, e, enfim, que a morte do corpo 
depende somente de alguma divisão ou mudança de figura. ora, não temos 
nenhum argumento, ou qualquer exemplo, que nos persuada de que a 
morte ou o aniquilamento de uma substância tal como é o espírito deva 
decorrer de uma causa tão ligeira como o é uma mudança de figura, que 
não é senão um modo, e ainda um modo, não do espírito, mas do corpo, 
que é realmente distinto do espírito. e não dispomos mesmo de qualquer 
argumento nem exemplo que nos possa convencer de que há substâncias 
sujeitas ao aniquilamento. o que basta concluir que o espírito, ou a alma 

finito humano. “Quanto ao que acrescentais, que da distinção da alma com o 
corpo não se segue que ela seja imortal, porque, apesar disso, se pode dizer que 
Deus a fez de tal natureza que sua duração finda com a da vida do corpo, confesso 
que nada tenho a responder; pois não alimento tanta presunção a ponto de tentar 
determinar, pela força do raciocínio humano, algo que depende apenas da pura 
vontade de Deus [...] Mas caso se pergunte se Deus, por seu absoluto poder, não 
determinou talvez que as almas humanas cessem de existir, ao mesmo tempo que 
são destruídos os corpos a que estão unidas, só a Deus compete respondê-lo.”
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do homem, na medida em que isso pode ser conhecido pela Filosofia 
natural, é imortal. (Descartes, 1996c, p.368)

os argumentos anteriores a favor da imortalidade da alma im-
plicam obviamente que o eu pensante é uma substância e não uma 
propriedade, ou seja, uma alma essencialmente distinta da matéria. 
Isso porque não faria sentido postular a permanência de uma coisa 
que depende de outra para existir após a destruição daquela da qual 
é propriedade. 

a terceira problemática tese defendida por Descartes, intima-
mente ligada à sua concepção dualista, é a da liberdade. o filósofo 
apresenta nos Princípios de filosofia duas justificativas para a defesa do 
livre-arbítrio. a primeira refere-se à importância moral da liberdade. 
só merecemos louvores ou críticas em relação às nossas ações por que 
somos seus “senhores”. Por isso não faria nenhum sentido aprovar 
ou condenar o comportamento mecânico das máquinas embora se 
possa fazê-lo em relação ao seu criador (artigo 37). a dificuldade 
desse argumento, que à primeira vista parece óbvia, não carecendo, 
portanto, de maiores detalhes, pode ser resumida nos seguintes ter-
mos: ainda que a liberdade tenha um papel importante para a moral 
e, consequentemente, para a vida social, não resulta necessariamente 
daí que sejamos realmente livres. Talvez por reconhecer a inconsis-
tência desse argumento é que Descartes apresenta aquela que seria a 
sua principal justificativa para a liberdade: o fato de ela ser um dado 
imediato da consciência. Por ser apreendida diretamente, a liberdade 
não precisa ser demonstrada, ou segundo os termos de Descartes, a 
liberdade é uma intuição clara e evidente, ela não é deduzida a partir 
de uma outra verdade anteriormente estabelecida.  

Torna-se, aliás, tão evidente que possuímos uma vontade livre, a qual, 
quando bem lhe parece, pode, ou não, dar o seu consentimento, que isso 
pode ser considerado como noção comum entre as mais comuns noções. 
Temos disso prova bem clara: porque, ao mesmo tempo que duvidamos de 
tudo, sendo-nos possível até supor que o criador empregasse o seu poder a 
enganar-nos, apercebemos em nós tão grande liberdade, que nos podíamos 
impedir de crer naquilo que ainda não conhecíamos perfeitamente bem. 
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ora o que observamos distintamente, e de que não podemos duvidar, 
durante tão geral suspensão, e tão certo como qualquer outra coisa que 
alguma vez pudéssemos conhecer. (artigo 39)

Um dos pontos críticos desse argumento, talvez o principal deles, 
é o uso do sentimento de clareza e evidência como critério de verdade. 
Primeiro, por que esse mesmo sentimento foi e é frequentemente ex-
perimentado em relação a princípios que depois foram abandonados, 
como nos mostra a história da ciência e a nossa própria história pessoal. 
segundo, pelo fato de o próprio Descartes fazer que a regra de clareza 
e evidência dependa da existência de um Deus não enganador cuja 
demonstração, por ser bastante problemática, como vimos anterior-
mente, não ofereceria nenhuma garantia em relação à liberdade. o que 
não aparece claramente nessa argumentação cartesiana, e essa talvez 
seja a principal motivação para a defesa da liberdade, é a conveniência  
da defesa da liberdade em face de uma visão dualista. a liberdade 
seria propriedade da alma enquanto o determinismo mecanicista seria 
propriedade da matéria, do universo ou do corpo humano, os quais 
funcionariam como as engrenagens de um relógio. sendo livre, a alma 
pode ser moralmente responsabilizada, premiada ou punida, por suas 
ações, diferentemente dos animais os quais, como veremos a seguir, 
seriam máquinas sem alma.   

segundo Descartes (1952), todos os comportamentos dos animais, 
incluindo os mais complexos, poderiam ser explicados mecanicamente, 
como reações corporais aos estímulos externos ou como resultado dos 
próprios processos corporais. 

sei bem que os animais fazem muitas coisas melhor que nós, mas isso 
não me espanta. Isso serve para mostrar que eles agem naturalmente e por 
molas, assim como o relógio, o qual mostra melhor a hora que o nosso juízo 
nos ensina. sem dúvida que, quando as andorinhas vêm na primavera, 
elas agem nisso como os relógios. e tudo o que fazem as moscas no mel 
é da mesma natureza, e a ordem que os grous seguem ao voar, e a que 
observam os macacos em se batendo, se é verdade que observam alguma, 
e enfim o instinto de sepultar seus mortos,  não é mais estranho do que 
o dos cães e gatos, que raspam a terra para ocultar seus excrementos, se 
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bem que quase nunca os encubram, o que mostra que o fazem apenas por 
instinto e sem pensar nisso. (ibidem, p.1256)

o mesmo raciocínio se aplica à linguagem dos animais, ou seja, a 
utilização de gestos, de sons e de palavras seria apenas um acontecimen-
to corporal inato reflexo ou aprendido após treinamento, como quando 
se ensina a um papagaio a dizer bom-dia. Desse modo, estaríamos 
enganados ao pensar que cães ou macacos sentem medo, esperança 
ou alegria, pois o que existe de fato são apenas os acontecimentos – 
movimentos – corporais correspondentes a tais sentimentos e gera-
dores de palavras ou gestos. a fala dos animais seria apenas imitação, 
ou seja, resposta corporal inconsciente a estímulos externos, o que 
explicaria a sua limitação. se a linguagem dos animais fosse motivada 
por pensamentos, poderíamos observar suas tentativas e esforços de 
se comunicarem conosco e entre si, de se fazerem entender. afinal é o 
que observamos nos seres humanos que são incapazes de falar e que, 
apesar disso, demonstram, por seus gestos, a tentativa de comunicação 
racional conosco, ou seja, que estão pensando. 

De sorte que aqueles que são surdos e mudos inventam signos parti-
culares, pelos quais exprimem seus pensamentos. o que me parece um 
argumento muito forte para provar que o que faz com que as bestas não 
falem como nós é que elas não têm nenhum pensamento, e não porque 
lhe faltem órgãos. e não se pode dizer que elas falam entre si e que nós 
não as entendemos porque como os cães e alguns outros animais nos ex-
primem suas paixões, eles nos exprimiriam também seus pensamentos, 
se o tivessem. (ibidem)

Toda essa argumentação, a qual, como bem o sabemos, não de-
monstra de forma conclusiva a inexistência de pensamento consciente 
nos animais,8 parece também ter sido motivada principalmente por um 

 8 essa tese de que os animais não pensam, a qual parece forçada e infundada para 
a maioria de nós pós-darwinianos, assim também o era considerada por um 
filósofo anterior a Descartes e contra o qual Descartes argumentava, ou seja, o 
filósofo Montaigne que em seu texto apologia de Raymond sebond apresenta 
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preconceito derivado do dualismo substancial de Descartes. aceitar 
que os animais pensam significa, nos termos de Descartes, que eles têm 
alma, o que implicaria no mínimo uma reflexão sobre a sua imortali-
dade, a sua liberdade e a sua responsabilidade moral, o que não parece 
tarefa simples como sugere o próprio filósofo. 

ora se pode somente dizer que, embora os animais não façam nenhu-
ma ação que nos assegure que eles pensam, todavia, porque os órgãos de 
seus corpos não são muito diferentes dos nossos, se pode conjecturar que 
haja algum pensamento junto a esses órgãos, assim como experimentamos 
em nós, embora o seja menos perfeito. a que não tenho nada a responder 
senão que se eles pensassem como nós, eles teriam uma alma imortal 
como nós; o que não é verdade, porque não há absolutamente razão para 
se crer que alguns animais a tenham, sem o crer que todos a tenham, e 
que muitos deles são por demais imperfeitos para crermos que a tenham, 
como as ostras, as esponjas, etc. (ibidem)

Por fim, consideremos aquela que é em geral apontada como a prin-
cipal dificuldade decorrente do dualismo substancial de Descartes, ou 
seja, o problema da relação entre a alma e o corpo. a distinção radical 
entre alma e corpo não se contrapõe a uma outra tese amplamente 
defendida por Descartes e da qual derivam talvez a maior dificuldade 
e as maiores objeções ao seu pensamento, a da união real entre a alma 
e o corpo. segundo o filósofo, o homem é a união entre a substância 
pensante e a substância extensa. em virtude dessa união, muitos dos 
acontecimentos corporais são traduzidos em pensamentos na alma 
e muitos dos pensamentos da alma produzem reações e alterações 
corporais. Tratar-se-ia de uma união profunda, de uma verdadeira 
mistura, ou seja, a alma não estaria no corpo como um piloto em seu 
navio, imagem platônica, estaria ligada a todo o corpo e não apenas a 
uma parte dele. ainda assim haveria um local privilegiado de inserção 
da alma no corpo, a glândula pineal localizada no cérebro. em outras 
palavras, a alma de Descartes é uma alma encarnada, ou seja, trata-se 

argumentos comparativos muito interessantes contra o que considera como uma 
pretensa superioridade dos seres humanos.
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de um dualismo que é concebido pelo entendimento enquanto o que 
é experienciado é a união profunda com o corpo. 

em As paixões da alma, encontramos uma descrição relativamente 
detalhada do modo como os acontecimentos corporais atingem a alma e 
como os acontecimentos da alma afetam o corpo, ambos por intermédio 
dos espíritos animais e das modificações da glândula pineal os quais 
ilustramos muito resumidamente com dois exemplos, um relativo à 
percepção visual e o outro à ação de andar. Um objeto diante de nós 
refletiria a luz em nossos olhos e tal informação é levada pelos espíritos 
animais através dos nervos até a glândula pineal do cérebro, cujo movi-
mento específico desencadearia a percepção visual na alma, ou seja, é a 
alma quem vê; ver é um modo de pensar. considere-se agora a direção 
inversa. se a alma deseja levantar e andar para pegar esse objeto, seu 
desejo produziria um movimento na glândula pineal a partir do qual 
informações seriam levadas pelos espíritos animais através dos nervos 
que acionam os músculos adequados, fazendo que, por fim, os pés se 
movimentem e as mãos abracem o objeto. 

a crítica principal a essa explicação que envolve a participação 
da glândula pineal e de espíritos animais, a qual pode ser conside-
rada paradigmática para todos os processos que envolvem a relação 
entre alma e corpo, é basicamente a seguinte: ela não explica aquilo 
que deveria realmente explicar, ou seja, nem como duas substâncias 
essencialmente distintas, a extensa e a inextensa, agem uma sobre a 
outra, nem como elas se unem.  

o que estamos defendendo é que essa e outras dificuldades apon-
tadas anteriormente em relação ao pensamento de Descartes resultam 
de uma concepção dualista baseada em um erro original, o qual, grosso 
modo, consiste em se considerar o atributo pensamento como a subs-
tância alma. se o pensamento for considerado não como um atributo 
da alma e sim como uma propriedade do corpo, as teses anteriormente 
defendidas estão automaticamente em questão. Primeiramente, não 
faria sentido postular a imortalidade da alma, pois não haveria alma. 
segundo, a existência de Deus deixaria de ser tão relevante. Terceiro, 
sendo o mundo material regido por leis mecânicas e o pensamento uma 
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propriedade da matéria, a liberdade poderia ser apenas uma ilusão. 
Quarto, na medida em que os animais são semelhantes ao seres huma-
nos, pelo menos em relação aos órgãos e estruturas corpóreas aos quais 
se associa frequentemente a atividade pensante, poder-se-ia atribuir 
a eles algum tipo de pensamento consciente, ainda que permaneça 
problemático especificar a sua natureza. Quinto, sendo o pensamento 
um atributo da matéria, o problema da união entre a alma e o corpo 
não se colocaria, ainda que permaneçam os enigmas de se saber como 
a matéria produz o pensamento consciente, qual é a sua natureza e 
como ele age sobre a matéria. 

II

ao apresentar o que consideramos serem os aspectos fundamen-
tais do dualismo cartesiano e chamar a atenção para algumas de suas 
dificuldades, pretendíamos apenas, como dissemos no início desta 
Introdução, oferecer um contraponto a partir do qual procuraremos 
desenvolver uma reflexão crítica que se propõe a compreender o 
pensamento bergsoniano em termos de uma concepção dualista 
substancial com as dificuldades inerentes. não é então por acaso que 
em nosso estudo de Bergson passaremos pela temática cartesiana, ou 
seja, trataremos dos seguintes temas ao longo de cinco capítulos: a 
distinção entre consciência e matéria; a relação entre consciência e 
matéria; a existência de Deus e a imortalidade da alma; a consciência 
nos animais; a liberdade. como veremos, já no esboço a seguir dos 
capítulos que comporão o presente trabalho, nosso exercício de aproxi-
mação entre Bergson e Descartes implica a apresentação de aspectos 
importantes do pensamento de Bergson cuja riqueza e originalidade 
esperamos destacar.  

o capítulo 1 tratará da distinção entre consciência e matéria a 
partir, principalmente, do livro de Bergson Ensaio sobre os dados ime-
diatos da consciência (DI), de 1888. ainda que o tema central dessa 
obra seja a liberdade, ele é tratado a partir de uma reflexão sobre a 
relação entre linguagem e conhecimento da qual deriva uma ontologia 
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da consciência segundo a qual a liberdade é uma dimensão essencial 
do espírito. Procuraremos mostrar como a caracterização bergsoniana 
da consciência decorre de uma reflexão epistemológica a qual consiste, 
primeiramente, na crítica do modo como a nossa principal faculdade 
de conhecimento, a inteligência, produz, por meio de um de seus 
instrumentos mais importantes, a linguagem, uma objetivação da 
consciência a partir dos mesmos esquemas espaciais que costumei-
ramente aplicamos aos objetos materiais. contra essa forma mediada 
de conhecimento da subjetividade psicológica, Bergson propõe que 
procuremos apreender a consciência direta e imediatamente em sua 
riqueza qualitativa e essencialmente distinta dos objetos e eventos 
materiais. argumentaremos aí que Bergson deriva uma ontologia do 
espírito de uma fenomenologia das experiências conscientes subjetivas, 
algo semelhante ao que fez Descartes ao inferir a existência e proprie-
dades da alma a partir das propriedades que aparecem na apreensão 
imediata do próprio pensamento, inferência essa bastante problemática 
como procuramos mostrar anteriormente.   

o capítulo 2 terá como objeto principal a relação entre consciência 
e matéria, a partir, principalmente, do livro de Bergson Matéria e me-
mória (MM), de 1897. essa relação se mostra problemática e carente 
de explicação a partir da distinção entre consciência e matéria estabe-
lecida no Ensaio e confirmada, como veremos, em Matéria e memória. 
nessa obra, procurando mostrar, contra a neurofisiologia dominante, 
que as representações e as lembranças conscientes não podem ser 
produzidas pelo cérebro ou nele armazenadas, Bergson defende que a 
própria consciência ou espírito é irredutível aos processos materiais e 
virtualmente deles separável, como o indicam seus argumentos a favor 
da imortalidade da alma. em função dessa distinção e irredutibilidade 
da consciência à matéria, o filósofo se propõe a explicar a sua relação 
privilegiando dois aspectos distintos e interligados: a relação entre a 
consciência e a matéria em geral, a percepção consciente, e a relação 
entre a consciência e o corpo. como veremos, para tornar possível essa 
relação, Bergson não se limita a uma fenomenologia da matéria tal como 
o fez no Ensaio, mas propõe uma ontologia da matéria, ou seja, uma 
caracterização da matéria em termos tais que diminuam as diferenças 
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entre ela e a consciência, permitindo, assim, sua aproximação. a ques-
tão fundamental a ser aí considerada é se essa caracterização da matéria 
elimina o dualismo de Bergson e torna realmente possível aproximar 
consciência e matéria na percepção e em que medida essa aproximação 
ajuda a compreender a união entre consciência e corpo.          

o capítulo 3 examinará a relação entre consciência e matéria, a 
partir principalmente do livro A evolução criadora (ec), de 1907. 
Tomando como eixo principal a definição de vida e a sua evolução, 
procuraremos mostrar como Bergson mantém a concepção anterior-
mente defendida de que a consciência é distinta e irredutível à matéria, 
acrescendo-se agora, contra as concepções evolucionistas dominantes, 
a tese de que a consciência, correlata da noção de élan vital, é, em seu 
confronto com a matéria, a causa da evolução da vida. ao mesmo tempo 
Bergson defende que a consciência, estendendo-se ao conjunto dos 
seres vivos, não se restringindo, portanto, aos seres humanos, é pro-
fundamente incorporada, ou seja, o surgimento e os vários modos de 
consciência, da mais simples percepção às mais sofisticadas operações 
da inteligência, dependem da estrutura e modo de funcionamento dos 
sistemas nervosos e seus respectivos corpos ao longo da evolução da 
vida. a questão fundamental, nesse caso, refere-se ao fato de a cons-
ciência aparecer simultaneamente como causa e efeito da evolução da 
vida e, como veremos, efeito por ser causa.  

o capítulo 4 abordará a relação entre a consciência moral e a 
consciência como energia espiritual, a partir, principalmente, do livro 
As duas fontes da moral e da religião (MR), de 1932. como veremos, 
Bergson se propõe, nessa obra, a refletir sobre a origem e os fundamen-
tos da moral e da religião, e o que aí encontramos é a oposição entre duas 
fontes distintas, uma ligada às necessidades práticas da vida individual 
e social e a outra transcendente às determinações materiais e sociais. 
Trata-se, primeiramente, de mostrar que, embora a sociedade tenha 
um papel importante no estabelecimento da consciência moral, essa 
não pode ser reduzida à determinação social, sendo sua origem divina 
como o estabelece a intuição mística. a questão fundamental aqui 
diz respeito ao uso da intuição como fonte legítima do conhecimento 
metafísico da alma, de Deus e, como veremos no último capítulo, da 
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liberdade, o que implicará uma reflexão sobre a natureza da intuição 
e sobre a relação entre a intuição filosófica e a intuição mística.

o capítulo 5 tratará da liberdade, tema que, não por acaso, é ob-
jeto das quatro obras principais de Bergson e, mais do que isso, como 
veremos, uma das principais motivações e justificativas para a episte-
mologia e ontologia defendidas pelo filósofo. Procuraremos mostrar 
que as quatro principais obras de Bergson podem ser interpretadas 
como quatro aspectos distintos do enfrentamento do materialismo 
determinista e que há, nesse sentido, uma íntima relação entre a defesa 
da liberdade e o dualismo bergsonianos, ou seja, que a possibilidade 
e os modos de ser da liberdade humana estão intimamente associados 
a uma concepção dualista que se estende ao domínio da vida em geral 
e que, na medida em que o dualismo bergsoniano é problematizável 
assim também o é a sua defesa da liberdade.  

observarmos ao final desta Introdução que procuraremos refle-
tir sobre os fundamentos e resultados do pensamento de Bergson 
apenas examinando os seus próprios argumentos. Isso significa que 
procuraremos estabelecer os aspectos e dificuldades principais de seu 
pensamento sem confrontá-lo diretamente, seja com as concepções 
filosóficas e científicas dominantes que lhe são contemporâneas, seja 
com as concepções filosóficas e científicas atuais. a contraposição entre 
as ideias de Bergson e as teorias que fornecem respostas alternativas 
e consistentes para os problemas colocados pelo filósofo deveria, a 
nosso ver, pela sua amplitude e complexidade, ser objeto de estudos 
específicos, fugindo, portanto, aos objetivos de um trabalho que se 
propõe a oferecer uma visão introdutória geral, ainda que crítica, à 
filosofia de Bergson. 


