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2
relação entre conSciência

e matéria

Considerações iniciais

afirmamos ao final do capítulo anterior que, para Bergson, a 
consciência, enquanto essencialmente distinta da matéria, seria uma 
substância no sentido de poder existir independente ou separadamente 
da matéria. em outras palavras, Bergson considerava no Ensaio que os 
pensamentos conscientes não são propriedade da matéria, eles seriam 
indissociáveis do espírito. como veremos neste capítulo, essa tese é 
defendida de maneira explícita e contundente em Matéria e memória, 
livro que se segue ao Ensaio.

Bergson refere-se inúmeras vezes à relação entre essas duas obras, En-
saio e Matéria e memória, destacando a complementaridade de duas formas 
diferentes de conhecimento as quais conduziriam ao mesmo resultado, 
ou seja, a distinção e a independência da consciência em relação à matéria. 
em A alma e o corpo,1 título que por si só sugere uma perspectiva dualista, 
Bergson diz, a respeito dos dois livros, que eles apresentam as duas for-
mas distintas, complementares e necessárias à investigação filosófica da 
relação entre alma e corpo: a observação interna e a observação externa. 

 1 conferência proferida em Foi et vie em 28 de abril de 1912 e publicada junto a 
estudos de outros autores no volume intitulado Le matérialisme actuel.
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À filosofia pertence a tarefa de estudar a vida da alma em todas 
as suas manifestações. exercitando-se na observação interior, o fi-
lósofo deveria descer até o fundo de si mesmo, depois, retornando 
à superfície, seguir o movimento gradual pelo qual a consciência se 
distende, se estende, prepara-se para evoluir no espaço. assistindo 
a esta materialização progressiva, espiando as maneiras pelas quais a 
consciência se exterioriza, ele obteria, ao menos, uma intuição vaga do 
que pode ser a inserção do espírito na matéria, a relação entre o corpo 
e a alma. seria apenas, sem dúvida, um primeiro clarão, nada mais. 
Mas este foco de luz nos dirigiria por entre os inumeráveis fatos de que 
dispõem a psicologia e a patologia. estes fatos, por sua vez, corrigindo 
e completando o que a experiência interna poderia ter de defeituoso ou 
de insuficiente, retificariam o método de observação interior. assim, 
pelas idas e vindas entre dois centros de observação, um interior, 
outro exterior, obteríamos uma solução cada vez mais aproximada do 
problema – jamais perfeita, como pretendem ser frequentemente as 
soluções do metafísico, mas sempre aperfeiçoável, como as do cientis-
ta. É verdade que do interior teria vindo o primeiro impulso, à visão 
interior teríamos pedido o principal esclarecimento; e esta é a razão 
pela qual o problema permaneceria o que ele deve ser, um problema 
de filosofia. (Bergson, 1993b, p.37)

o que encontramos, portanto, em Matéria e memória, é um outro 
tipo de investigação no qual a distinção e irredutibilidade entre cons-
ciência e matéria não resultaria de uma apreensão imediata da própria 
experiência consciente mas derivaria da observação e interpretação de 
fatos que à primeira vista sustentariam a tese materialista reducionista 
a qual, grosso modo, considera que o pensamento consciente é uma 
propriedade do cérebro. Tomando então a obra Matéria e memória 
como fio condutor deste capítulo, trataremos de dois de seus aspectos 
fundamentais. o primeiro é a apresentação da concepção bergsonia-
na sobre o papel do cérebro nas operações de percepção e memória 
segundo a qual o cérebro não é um produtor de representações nem 
um arquivo de lembranças, ou seja, percepção e memória seriam irre-
dutíveis à atividade cerebral embora a ela intimamente relacionadas, 
o que significa a rigor a irredutibilidade da consciência ou espírito ao 
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cérebro. Tendo em vista esse resultado, ou seja, a irredutibilidade da 
consciência à matéria, um segundo aspecto deve ser considerado, a 
explicação bergsoniana da relação entre consciência e matéria e, em 
especial, da relação entre consciência e corpo.  

Irredutibilidade da consciência ao cérebro

O cérebro é um centro de ação e não um 
produtor de representações

em Matéria e memória o tema da relação entre consciência e matéria 
é tratado a partir da investigação de Bergson a respeito daquelas que o 
filósofo caracteriza como as duas “funções elementares do espírito”, a 
percepção e a memória. Trata-se, em princípio, de criticar a concepção 
científico-filosófica dominante, a qual consistiria na união entre duas 
perspectivas teóricas distintas embora compatíveis, o associacionis-
mo e o materialismo. De acordo com o associacionismo, a percepção 
determinaria mecanicamente o aparecimento das lembranças e a 
justaposição ou fusão entre a percepção atual e a lembrança de uma 
percepção anterior semelhante seria a base do reconhecimento, ou seja, 
de estarmos diante de algo já anteriormente experienciado. segundo 
o materialismo, essa associação explicar-se-ia por movimentos e lo-
calizações cerebrais responsáveis pela percepção e pela memória, isto 
é, em toda percepção haveria estímulos transmitidos pelos nervos aos 
centros perceptivos e a propagação desse movimento a outros centros 
cerebrais faria surgir as imagens mnêmicas. 

Bergson discorda dessa explicação questionando a interpretação 
dos fatos normais e patológicos que supostamente a corroboram. o 
foco principal de sua reflexão é o papel desempenhado pelo cérebro 
nos fenômenos de percepção e de memória. contra a tese de que o 
cérebro é um produtor de representações conscientes e um arquivo 
de lembranças, Bergson propõe que o cérebro seja essencialmente 
considerado como um centro de ação. Procuraremos mostrar que, 
diferentemente da concepção materialista reducionista dominante a 
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qual privilegia a cerebral – constituição e localização – explicando a 
partir dela a função, Bergson privilegia a função em relação à estru-
tura, ou seja, a estrutura é relevante na medida em que ela permite 
a realização de uma função específica, a ação.2 nesse sentido, não 
parece por acaso que a descrição bergsoniana do cérebro seja tão 
geral, não considerando mais detalhadamente os seus elementos 
constituintes, conhecimento já disponível na época da elaboração 
de Matéria e memória, mesmo em obras cujas perspectivas teóricas 
eram contestadas por Bergson. 

começaremos tratando da percepção consciente. embora Berg-
son considere que a percepção consciente concreta seja indissociável 
da memória e das afecções corpóreas, o filósofo propõe que se a trate 
inicialmente tentando desse modo compreender a sua relação com o 
cérebro. Bergson diz que concorda com a tese materialista segundo 
a qual há uma relação entre o conteúdo das percepções conscientes, 
as características do estímulo externo e o tipo de movimentos mo-
leculares cerebrais. 

eu sei que os objetos exteriores imprimem nos nervos aferentes estí-
mulos que se propagam para os centros [nervosos], que os centros são o 

 2 Um pressuposto fundamental que acompanha toda a obra de Bergson é o de 
que as operações psicológicas devem ser compreendidas a partir de sua função 
pragmática. Pensando em termos do evolucionismo de Bergson, tema que será 
objeto do terceiro capítulo, a estrutura corpórea também é explicada, pelo menos 
em parte, pela função: “observamos agora que a psicologia, quando decompõe 
a atividade do espírito em operações, não se ocupa o suficiente de saber para que 
serve cada uma delas [...] o homem pode sem dúvida sonhar ou filosofar, mas 
primeiro deve viver; não há dúvida alguma de que nossa estrutura psicológica 
tem a ver com a necessidade de conservar e desenvolver a vida individual e 
social. se a psicologia não se reger por essa consideração, deformará necessa-
riamente seu objeto. Que se diria do cientista que fizesse a anatomia dos órgãos 
e a histologia dos tecidos, sem se preocupar com sua finalidade? ele correria o 
risco de dividir em falso, de agrupar em falso. se a função só se compreende 
pela estrutura, não se podem deslindar as grandes linhas da estrutura sem uma 
ideia da função. não se deve, pois, tratar o espírito como se ele fosse o que é ‘por 
nada, por prazer’. não se deve dizer: sendo tal a sua estrutura, dela tiramos tal 
partido. Pelo contrário, o partido que dela  tiramos é o que permitiu determinar 
sua estrutura...” (Bergson, 1992, p.111).
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teatro de movimentos moleculares muito variados, que estes movimentos 
dependem da natureza e da posição dos objetos. Mudem-se os objetos, 
modifiquem-se sua relação a meu corpo, e tudo muda nos movimentos 
interiores de meus centros perceptivos. Mas tudo muda também em 
“minha percepção”. (Bergson. 1990b, p.17)

o que Bergson não aceita é que se extraia dessa relação mais do 
que ela realmente dá, ou seja, que se conclua a partir da interação entre 
estímulo, cérebro e percepção que a percepção consciente é um mero 
produto da atividade cerebral. a observação atenta dos fatos sustenta-
ria uma outra explicação, a de que a percepção consciente surge como 
resultado do fato de o cérebro ser essencialmente um órgão de ação. 
como explicar a partir daí, por exemplo, a experiência na qual se ob-
serva o desaparecimento da percepção consciente após o seccionamento 
dos nervos sensitivos? a explicação aceita é que o seccionamento do 
nervo impede que as excitações por ele transmitidas produzam, em 
regiões específicas do cérebro, os movimentos moleculares responsá-
veis pela percepção consciente. Para Bergson, ignora-se aí o aspecto 
fundamental responsável pela ausência da percepção: a impossibili-
dade da ação que também se segue ao seccionamento dos nervos. o 
seccionamento do nervo sensitivo impediria que as excitações por ele 
transportadas desencadeiem, a partir do cérebro, os movimentos que 
elas normalmente provocam, restringindo, assim, o campo de nossa 
atividade e a percepção consciente correspondente ao sentido afetado: 
“é esse conjunto de ocasiões perdidas que se traduziria pela sensação 
agora abolida” (Bergson, 1972, p.647). 

De acordo então com a concepção bergsoniana os movimentos 
moleculares do cérebro não são responsáveis diretos pela produção 
das representações, e sim movimentos dirigidos à ação, destinados 
a preparar e iniciar a reação do corpo aos estímulos provenientes dos 
objetos exteriores, indicando, desse modo, as ações que poderiam ser 
por ele realizadas: “eles marcam, a todo momento, como faria uma 
bússola que se desloca, a posição de uma certa imagem determinada, 
meu corpo, em relação às imagens circundantes [...] esboçam a todo 
momento seus procedimentos virtuais” (ibidem, p.18).



60 JONAS GONçALvES COELHO

nos seres humanos3 o sistema nervoso seria constituído de tal forma 
que o estímulo recebido não está diretamente conectado a um único 
sistema motor, o que implicaria uma resposta já preestabelecida, mas 
pode entrar em relação com uma grande variedade de aparelhos mo-
tores em decorrência do esboço simultâneo de várias ações passíveis de 
realização. nesse sentido, a diferença importante entre “automatismo 
puro” e “atividade voluntária” tem seu correspondente na diferença 
estrutural entre a medula espinhal, com suas funções reflexas, e o 
cérebro, com seus processos perceptivos. o papel da medula é trans-
formar os estímulos recebidos em “movimentos executados”, ou 
seja, o “movimento centrípeto comunicado pela excitação reflete-se 
imediatamente, por intermédio das células nervosas da medula, num 
movimento centrífugo, determinando uma contração muscular” 
(Bergson, 1990b, p.25). em A consciência e a vida,4 Bergson diz ser a 
medula o lugar em que estão montados mecanismos que contêm, já 
prontas para serem movimentadas, as ações que o corpo pode realizar, 
ou seja, um “grande número de respostas já prontas”. se esses meca-
nismos são acionados diretamente a partir do mundo externo, “o corpo 
executa, então, imediatamente, como resposta à excitação recebida, 
um conjunto de movimentos coordenados entre si” (Bergson, 1993b, 
p.8). se esse fosse o padrão único de estrutura e funcionamento dos 
seres vivos não haveria percepção consciente. 

Para Bergson, o cérebro é a mediação necessária que torna possível 
a percepção consciente que acontece quando o estímulo externo 
dirige-se primeiramente a ele e por meio dele atinge as células motoras 
da medula. o cérebro seria como uma “encruzilhada”, onde estímulos 
vindos de “qualquer via sensorial” podem se ligar a “qualquer via 
motora”. como o acionamento do mecanismo motor pelo cérebro a 
partir do estímulo recebido não é imediato e várias são as vias motoras 
disponíveis, uma delas, a mais apropriada à situação, seria a escolhida. 

 3 neste capítulo, privilegiaremos a relação entre percepção e ação nos seres humanos. 
no capítulo 4 trataremos da relação entre consciência e ação nos seres vivos em 
geral, ou seja, a partir da concepção evolutiva bergsoniana.

 4 conferência feita em inglês na Universidade de Birmingham, em 29 de maio de 
1911.
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É nesse sentido que Bergson (1993b, p.9) afirma que o cérebro além 
de ser órgão de ação, é também um “órgão de escolha”. a partir de 
excitações recebidas, o cérebro conduz o movimento a um “órgão de 
reação escolhido” ou abre a esse “movimento a totalidade das vias 
motoras para que aí se desenhem todas as reações que ele pode gerar e 
para que analise a si mesmo ao se dispersar” (Bergson, 1990b, p.26). o 
cérebro “parece um instrumento de análise com relação ao movimento 
recolhido e um instrumento de seleção com relação ao movimento a 
executar” (ibidem). o cérebro seria assim comparável a uma central 
telefônica cuja função é “efetuar a ligação ou fazê-la aguardar [...] 
transmitir e repartir movimentos” (ibidem).

as possibilidades de ação propiciadas pelo cérebro explicariam 
a relação entre a riqueza da percepção consciente e o grau de desen-
volvimento do sistema nervoso. Primeiro, porque sistemas nervosos 
desenvolvidos dispõem de mecanismos motores mais complexos os 
quais permitem uma ampliação do campo de relação com os objetos 
externos, ou seja, o acesso a um maior número de objetos e a uma 
maior distância. segundo, e não menos importante, é o fato de as ações 
serem menos determinadas por serem menos imediatas, de modo que 
a riqueza da percepção refletiria o grau de indeterminação da ação. 
É nesse sentido que Bergson (1990b, p.27) afirma que a percepção 
consciente simboliza “a parte crescente de indeterminação, deixada 
à escolha do ser vivo em sua conduta em face das coisas”, e que a ex-
tensão da percepção consciente está vinculada à “intensidade da ação 
de que o ser vivo dispõe” (ibidem, p.28). ela está ausente sempre que 
um estímulo se prolongue em reação necessária – automatismo – e 
está presente quando a reação é incerta, onde há mais espaço para a 
hesitação (ibidem).

Isso, sem dúvida, se manifesta em processos cerebrais: “como a 
cadeia de elementos nervosos que recebe, retém e transmite movi-
mentos é justamente a sede e dá a medida dessa indeterminação, nossa 
percepção acompanhará todos os detalhes e parecerá exprimir todas 
as variações desses mesmos elementos nervosos” (ibidem, p.66). a 
correspondência entre percepção consciente e acontecimentos cerebrais 
não seria, então, decorrente de aquela ser um epifenômeno deste, mas 
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sim do fato de, nos termos de Bergson (1979a, p.263), os quais preten-
demos esclarecer melhor na próxima seção, ambos medirem, “um pela 
complexidade de sua estrutura e a outra pela intensidade de seu desper-
tar, a quantidade de escolha de que o ser vivo dispõe”. Desse modo, o 
conteúdo da percepção consciente daria a medida de nossa ação possível 
sobre os objetos que nos cercam sem ser uma representação produzida 
pela atividade cerebral, embora seja propiciada por ela: 

o cérebro recebe dos órgãos dos sentidos, por intermédio dos nervos 
centrípetos, a indicação de certos atos possíveis, transmite aos órgãos 
locomotores, por intermédio dos nervos centrífugos, a ordem de executar 
ou esboçar tal ou tal ato efetivamente, mas se limita, em suma, a escolher 
entre várias ações possíveis, e a preparar uma certa ação real: como tudo 
isso diz respeito apenas à ação, e que entretanto a representação se pro-
duz, é preciso admitir que a representação não é criada pelo fenômeno 
cerebral, que ela é simplesmente ocasionada ou movimentada por ele. 
(Bergson, 1972, p.806)

a interpretação bergsoniana do fenômeno perceptivo implica, 
como vimos, uma definição do papel do corpo, em especial do cére-
bro como um centro de ação. cabe lembrar que nos ocupamos até o 
momento apenas da percepção pura. Trata-se, de agora em diante, de 
mostrar como essas hipóteses fundamentais são mantidas quando se 
considera a percepção concreta, aquela que, nos termos de Bergson, 
não pode ser dissociada da memória. 

O cérebro é um centro de ação e não 
um arquivo de lembranças

Bergson assume que a sua hipótese sobre o papel do cérebro 
na percepção pura é tão legítima quanto a teoria materialista da 
consciência-epifenômeno. a observação dos fatos mostraria apenas 
que a percepção de um objeto externo é correlata de um conjunto de 
modificações cerebrais, fenômeno cuja coexistência não seria por si 
só suficiente para estabelecer de forma definitiva se “as modificações 
cerebrais esboçam as reações nascentes de nosso corpo”, permitindo 
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assim a percepção do objeto, ou se “elas criam a duplicata consciente 
do objeto presente” (Bergson, 1990b, p.265). Para o filósofo, a confir-
mação de sua hipótese sobre o papel do cérebro na percepção, assim 
como uma melhor compreensão da origem da percepção consciente 
seriam propiciadas pelo estudo da memória, ou seja, da representação 
de um objeto ausente. 

como já dissemos anteriormente, o materialismo associacionista 
considera que a lembrança é apenas uma percepção enfraquecida 
produzida pelo cérebro, ou seja, a “repetição atenuada” do mesmo 
fenômeno cerebral que está na origem da percepção do objeto. a me-
mória seria, portanto, uma “função do cérebro” e, entre a percepção 
e a lembrança, a diferença seria apenas de intensidade. Bergson se 
contrapõe a essas duas hipóteses, alegando: primeiro, que a memória 
não é meramente uma função cerebral, ou seja, que o estado cerebral, 
por si só, não faz surgir a lembrança; segundo, que há uma diferença 
de natureza entre percepção e lembrança, entre presença e ausência 
do objeto percebido.

vejamos mais detalhadamente esses dois aspectos da concepção 
bergsoniana. começaremos pela relação entre cérebro e memória e 
deixaremos a questão da relação entre percepção e lembrança para as 
seções finais deste capítulo, considerando que é por meio dela que Ber-
gson procura explicar a relação entre espírito e matéria. no momento, 
nosso objetivo principal é mostrar os argumentos de Bergson a favor 
da irredutibilidade da memória, ou seja, da consciência à matéria, os 
quais ratificam, por meio da interpretação de vários fatos psicológicos 
normais e patológicos, sua concepção a respeito do papel do cérebro 
apresentada em sua análise da percepção pura: “a teoria da memória, 
que constitui o centro de nosso trabalho, precisava ser ao mesmo tempo 
a consequência teórica e a verificação experimental de nossa teoria da 
percepção pura” (ibidem, p.265).

Para tratar da questão da relação entre memória e cérebro faz-se 
necessário inicialmente distinguir os dois tipos de memória existentes, 
ou seja, as duas formas, radicalmente diferentes, de sobrevivência do 
passado. Uma é a memória, que consiste na conservação do passado 
sob a forma de mecanismos motores; seu funcionamento é automático. 



64 JONAS GONçALvES COELHO

a outra é a memória que consiste na conservação do passado sob a 
forma de lembranças; essa envolve um trabalho do espírito. Bergson 
explica essa diferença a partir do exemplo da memorização de um 
texto. Podemos nos lembrar tanto do próprio texto quanto das leitu-
ras que dele fizemos com a finalidade de decorá-lo. a lembrança do 
texto teria a característica de um hábito ou automatismo corpóreo. a 
memorização começa pela decomposição do texto; a seguir, cada uma 
de suas partes é lida repetidamente, depois são ajuntadas, compondo 
um conjunto completo, armazenado como um “sistema fechado de 
movimentos automáticos que se sucedem na mesma ordem e ocupam 
o mesmo tempo” (ibidem, p.84). estando o texto memorizado, basta 
um impulso inicial para seguir numa ordem rigorosa uma série de 
movimentos labiais. o texto assim conservado parece, como o hábito 
de andar e escrever, algo impessoal que não revela sua relação com o 
passado nem a ele nos remete. Poder-se-ia falar aqui em memória, não 
pela conservação de imagens passadas, e sim pelo prolongamento do 
passado no presente. nesse sentido, o passado é mais encenado do que 
lembrado, encenação essa que requer um tempo mínimo, ainda que ela 
se faça apenas interiormente, o mesmo tempo “que é necessário para 
desenvolver um a um, ainda que em imaginação, todos os movimentos 
de articulação requeridos” (ibidem, p.85). 

Diferentemente da memória corpórea, caracterizada como um 
hábito, a lembrança das leituras realizadas teria como seu atributo 
principal a espontaneidade. a imagem de cada uma das leituras, 
acontecimentos datados e únicos, tornar-se-ia memória imediata-
mente após cada uma de suas realizações. o mesmo aconteceria com 
todas as nossas vivências passadas, independentemente de sua im-
portância, ou seja, nada escaparia a essa memória, os fatos, os gestos, 
os lugares, a data. sendo representação do passado, diferentemente 
do texto decorado, essa memória poderia ser alongada ou abreviada, 
abarcada de uma só vez.  

a essas duas formas de memória corresponderiam dois tipos de 
reconhecimento das coisas ou eventos presentes. o reconhecimento, 
definido como “o ato concreto pelo qual reavemos o passado no presen-
te” (ibidem, p.96), ou “o movimento progressivo pelo qual o passado e 
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o presente entram em contato um com o outro” (ibidem, p.267), pode 
se dar tanto por movimentos, reconhecimento motor, quanto por meio 
de representações, lembrança propriamente dita. como veremos, os 
dois casos reforçariam a tese de que o cérebro é fundamentalmente um 
centro de ação e não um arquivo de lembranças. 

o “reconhecimento motor” seria a base de um tipo específico de 
“sentimento de familiaridade” que experimentamos diante de um 
objeto percebido. Para compreendê-lo, devemos, primeiramente, con-
siderar que toda percepção é acompanhada por movimentos cerebrais 
e corporais voltados para a utilização dos objetos. estabelece-se uma 
conexão entre a percepção e esses movimentos por meio da repetição 
desse acompanhamento. Desse modo, quando novamente percebe-
mos objetos que já tínhamos percebido anteriormente, esboçam-se 
no cérebro movimentos motores que acompanhavam as experiências 
antigas. justamente esses movimentos nascentes nos fazem sentir 
que estamos diante de algo já visto anteriormente, sendo assim o 
reconhecimento perceptivo a “consciência de um acompanhamento 
motor bem regulado, de uma reação motora organizada” (ibidem, 
p.101). e como se manifesta essa familiaridade? Mais pela ação, ou 
melhor, pela inclinação à ação do que pelo pensamento. Tratar-se-ia 
de um reconhecimento mais exercido do que pensado, ou seja, de uma 
familiaridade com um objeto que se manifesta como um convite para 
“desempenhar um papel” (ibidem, p.103). Pensemos no sentimento 
de familiaridade de um pianista em relação ao seu piano o qual lhe 
aparece como um instrumento próprio para a realização de uma ação 
específica, o tocar piano. na base dessa ação, estariam os movimentos 
esboçados no cérebro, subsequentes às percepções anteriores do piano, 
os quais se esboçam novamente todas as vezes que está diante desse 
instrumento. e é isso que faria o pianista experimentar o sentimento 
de estar diante de algo já conhecido como um instrumento musical.

se, por um lado, os fenômenos motores são a base do reconheci-
mento perceptivo, por outro, eles também desempenhariam um papel 
importante em relação às lembranças de experiências passadas, sendo 
responsáveis tanto pela inibição da maioria delas quanto pela atuali-
zação de apenas algumas. consideremos primeiramente a inibição das 
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lembranças. Para Bergson, há uma incompatibilidade entre perceber 
e lembrar. como vimos anteriormente, perceber implica estar voltado 
para o presente tendo em vista as necessidades da ação. já  lembrar 
pressupõe um afastamento, ainda que temporário, do presente, da “ação 
a que nossa percepção nos inclina” (ibidem). e seriam justamente os 
fenômenos motores, de fato todo o sistema sensório-motor envolvido 
na percepção presente que impediria o retorno das lembranças. Todavia 
isso não seria um obstáculo para que algumas lembranças de experiên-
cias passadas se atualizem, facilitadas justamente pelos movimentos 
cerebrais. ou seja, os movimentos que provocam o reconhecimento 
automático favoreceriam o reconhecimento por imagens, já que estão 
intimamente relacionados à seleção daquelas, dentre as inúmeras re-
presentações possíveis do passado, que tem interesse no presente e que 
se assemelham à percepção atual. assim, se, por um lado, a ação que se 
realiza contribui para afastar as imagens antigas em geral, por outro, ela 
facilita o acesso daquelas cujo conteúdo seja apropriado ao presente. 

Devido à constituição de nosso sistema nervoso, somos seres nos 
quais impressões presentes se prolongam em movimentos apropriados: 
se antigas imagens vêm do mesmo modo prolongar-se nesses movimen-
tos, elas aproveitam a ocasião para se insinuarem na percepção atual e 
fazerem-se adotar por ela. com isso, aparecem, de fato, à nossa cons-
ciência, quando deveriam de direito permanecer cobertas pelo estado 
presente. (ibidem, p.103)

enquanto no reconhecimento automático não haveria uma fixação 
no objeto percebido, pois o interesse principal está na ação, ou seja, 
“nossos movimentos prolongam nossa percepção para obter efeitos 
úteis e nos afastam, assim, do objeto percebido” (ibidem, p.107), no 
reconhecimento atento os movimentos “nos reconduzem ao objeto para 
sublinhar seus contornos” (ibidem), acionando as imagens de expe-
riências passadas semelhantes que se fundiriam na percepção presente. 
como se trata de percepção e não de lembrança, ou seja, como nosso 
olhar está no presente e não no passado, não atentamos para os detalhes 
das lembranças que oferecem à percepção presente.
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suponhamos, com efeito, que os movimentos renunciam ao seu fim 
próprio, e que a atividade motora, em vez de continuar a percepção através 
de reações úteis, volta atrás para desenhar seus traços principais. então, 
as imagens análogas à percepção presente, imagens cuja forma já terá sido 
lançada por esses movimentos, virão regularmente e não mais acidental-
mente fundir-se nesse molde, com a condição, é verdade, de abandonarem 
muitos de seus detalhes para entrarem aí mais facilmente. (ibidem)

algo semelhante ao reconhecimento de um objeto já conhecido 
aconteceria na percepção de um objeto novo. ela produziria no sujeito 
percipiente “movimentos que a desenham em linhas gerais”, “movi-
mentos de imitação”, que a prolongam e servem de quadro comum à 
percepção e às imagens rememoradas. essas seriam, de fato, imagens 
semelhantes à imagem percebida que a memória lança em sua direção 
a partir do esboço traçado pelos movimentos corporais e cerebrais 
(ibidem, p.111). Desse modo, a memória devolveria à percepção 
presente a “sua própria imagem”, ou “uma imagem-lembrança do 
mesmo tipo”. as imagens armazenadas na memória e que se dirigem 
ao encontro da percepção não seriam apenas aquelas idênticas ao 
objeto, mas também as semelhantes a ele ou que têm com ele algum 
parentesco que propicie algum tipo de reconhecimento. o processo 
poderia ser assim resumido:

se a imagem retida ou rememorada não chega a cobrir todos os deta-
lhes da imagem percebida, um apelo é lançado às regiões mais profundas 
e afastadas da memória, até que outros detalhes conhecidos venham a 
se projetar sobre aqueles que se ignoram. e a operação pode prosseguir 
indefinidamente, a memória fortalecendo e enriquecendo a percepção, 
a qual, por sua vez, atrai para si um número crescente de lembranças 
complementares. (ibidem)

Desse modo, a maior ou menor riqueza da percepção consciente, ou 
seja, o fato de um objeto ou conjunto de objetos ser percebido mais ou 
menos detalhadamente dependeria dos diferentes graus de participação 
da memória, isto é, as mesmas lembranças poderiam interferir mais 
ou menos explicitamente no processo perceptivo. na percepção atenta 
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e detalhada, a lembrança estaria tão próxima do objeto percebido, 
percepção e lembrança se encaixariam “tão bem”, que acabariam por 
se confundir de tal modo que a percepção ocultaria a memória. essa 
diferença de níveis perceptivos dependeria do quanto a memória é 
solicitada pelos elementos motores envolvidos na percepção, ou seja, 
do quanto a memória está contraída a serviço da ação. a situação oposta 
seria a de extrema desatenção em relação ao presente, ou seja, sem o 
acionamento das lembranças pelos movimentos cerebrais voltados 
para a ação nos colocaríamos efetivamente no passado, sendo o sonho 
um exemplo paradigmático como veremos adiante.

Mas, à medida que essas lembranças se aproximam mais do movi-
mento e por isso da percepção exterior, a operação da memória adquire 
uma importância prática maior. as imagens passadas, reproduzidas tais 
e quais com todos os seus detalhes, e inclusive com sua coloração afetiva, 
são as imagens do devaneio ou do sonho; o que chamamos agir é precisa-
mente fazer com que essa memória se contraia, ou, antes, se aguce cada 
vez mais, até apresentar apenas o fio de sua lâmina à experiência onde irá 
penetrar. (ibidem, p.116)

Procuraremos mostrar a seguir que e como essa teoria de Bergson 
segundo a qual o cérebro é essencialmente um centro de ação e não um 
produtor de representações ou um arquivo de lembranças propõe-se 
a explicar não apenas o funcionamento do psiquismo normal, mas 
também seu funcionamento nas patologias que afetam a percepção e 
a memória, e ainda, em situações especiais, como é o caso dos sonhos, 
fenômenos geralmente apontados pelos materialistas como evidência 
de sua tese localizacionista e reducionista. 

Interpretação não reducionista das patologias 
de percepção e de memória

a teoria materialista localizacionista e associacionista segundo a qual 
o cérebro é um produtor de representações, um arquivo de lembranças, 
e que a diferença entre percepção e lembrança é apenas de grau e não de 
natureza tem como um de seus principais fundamentos os fatos de lesões 
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cerebrais específicas frequentemente acompanhadas de distúrbios de 
percepção e memória, também específicos. Para Bergson, esses mesmos 
fatos permitem apenas afirmar que o cérebro é um centro de ação. Ir além 
disso seria afastar-se daquilo que os fatos realmente oferecem e contrariar 
o próprio discurso de cientificidade, seria fazer metafísica e não ciência. 
consideremos mais detalhadamente a interpretação bergsoniana dos 
distúrbios de percepção e de memória subsequentes a lesões cerebrais 
contrapondo-o à concepção dominante.  

começaremos pela crítica de Bergson à explicação materialista 
associacionista do processo de reconhecimento, ou seja, do sentimento 
de já ter visto ou vivido anteriormente o que agora se vê ou se vive. 
Para o associacionismo, o reconhecimento deriva de uma associação 
– justaposição ou fusão – entre a percepção presente e a lembrança da 
percepção anterior semelhante a ela, ou seja, de uma “reaproximação” 
entre a percepção atual e as imagens que no passado foram dadas 
em contiguidade com uma percepção semelhante e que estariam, de 
alguma forma, armazenadas no cérebro. Isso significa que o reconhe-
cimento depende da conservação das imagens antigas no cérebro e 
que ele não seria possível no caso de elas serem destruídas por algum 
tipo de lesão cerebral. 

Para contestar essa hipótese, Bergson (1990b, p.99) invoca os 
casos de “cegueira psíquica”, ou seja, a “incapacidade de reconhecer 
os objetos percebidos”. alguns casos mostrariam que a cegueira 
psíquica não é “acompanhada de uma inibição da memória visual” e 
que a conservação da lembrança de uma percepção visual “não basta 
para o reconhecimento de uma percepção semelhante” (ibidem). Por 
exemplo, uma paciente “podia, com os olhos fechados, descrever a 
cidade onde habitava e percorrê-la na imaginação: uma vez na rua, 
tudo lhe parecia novo” (ibidem). outros doentes saberiam “evocar 
a visão interior de um objeto que lhes é nomeado; descrevem-no 
bastante bem; não são capazes porém de reconhecê-lo quando lhes é 
apresentado” (ibidem). Um outro exemplo no qual a memória visual foi 
completamente abolida, ou seja, no qual o doente é totalmente incapaz 
de lembrar de sua cidade, de sua mulher e seus filhos mostraria que a 
abolição da memória não tem “invariavelmente por efeito a cegueira 
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psíquica”, ou seja, que é possível o reconhecimento sem a intervenção 
de uma “imagem antiga” (ibidem). nesse caso, o reconhecimento 
perceptivo seria, pelo menos em parte, possível: 

o paciente não reconhecia mais, certamente, as ruas de sua cidade 
natal, tanto que não podia nem nomeá-las nem se orientar nelas; sabia, 
no entanto que eram ruas e que via casas. ele não reconhecia mais sua 
mulher e seus filhos; podia afirmar, no entanto, ao percebê-los, que era 
uma mulher, que eram crianças (ibidem).

a interpretação localizacionista dos distúrbios de memória asso-
ciados a lesões cerebrais é também questionada por Bergson. como 
veremos, o filósofo defende que a lesão cerebral não necessariamente 
destrói as lembranças supostamente localizadas na região lesada, 
pois, o que os fatos mostram, é apenas que as lesões comprometem 
as ações em seu início ou em seu final: “ora elas impediriam o corpo 
de tomar, ante um objeto, a atitude apropriada ao chamamento da 
imagem; ora cortariam as ligações dessa lembrança com a realidade 
presente, o que significa que, suprimindo a última fase da realização 
da lembrança, suprimindo a fase da ação, elas impediriam do mesmo 
modo a lembrança de se atualizar” (ibidem, p.108). os casos de lesão 
cerebral com o consequente distúrbio da memória auditiva, ou seja, 
a incapacidade de apropriar-se das lembranças das palavras ouvidas, 
indicam que não houve uma diminuição do número de lembranças. 
Pois se isso acontecesse, teria também ocorrido ou uma perda de todas 
as lembranças junto com o desaparecimento da capacidade auditiva, 
ou apenas um enfraquecimento da função auditiva, o que permite 
inferir que a lesão não apagou as lembranças acústicas, que ela afetou 
apenas a capacidade de recuperá-las. Isso seria confirmado pelo fato 
de lembranças aparentemente apagadas serem frequentemente recu-
peradas quando o paciente está muito emocionado, quando é ajudado, 
revelando-lhe a primeira sílaba e solicitando que ele complete a palavra, 
e até mesmo quando é encorajado.

Para compreender melhor esse aspecto, retomemos a explicação 
bergsoniana do processo de reconhecimento auditivo das palavras. 
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o reconhecimento das palavras pronunciadas por um interlocutor 
consistiria em um processo quase mimético de acompanhamento dos 
sons que permite ao ouvinte se colocar entre as ideias que deram origem 
à representação auditiva, as ideias que são materializadas por essas 
palavras. Desse modo, com suas representações auditivas próprias, o 
ouvinte “encaixar-se-ia” no esquema motor e recobriria, a partir daí, 
“os sons brutos percebidos”, ou seja, ele reconstituiria, “partindo das 
ideias, a continuidade dos sons que o ouvido percebe” (ibidem, p.129). 
Isso significa que o esquema motor desempenha um papel fundamental 
no processo de reconhecimento auditivo das palavras.

aguardamos, passivos, que as impressões saiam em busca de suas 
imagens? não sentimos antes que nos colocamos numa certa disposição, 
variável com o interlocutor, variável com a língua que ele fala, com o tipo 
de ideias que exprime e sobretudo com o movimento geral de sua frase, 
como se começássemos por adequar o tom de nosso trabalho intelec-
tual? o esquema motor, acentuando as entonações de meu interlocutor, 
acompanhando a curva de seu pensamento em todas as suas sinuosida-
des, indica ao meu pensamento o caminho. ele é o recipiente vazio que 
determina, por sua forma, a forma da massa fluída que nele se precipita. 
(ibidem, p.134)

admitindo-se essa hipótese, os distúrbios da memória auditiva 
teriam duas causas possíveis, as quais prescindiriam da crença na 
destruição das lembranças. Primeiro, a lesão comprometeria os mo-
vimentos automáticos atuais. ao afetar os mecanismos responsáveis 
pelo prolongamento do “estímulo recolhido em movimento automati-
camente executado”, a lesão impossibilitaria a fixação de nossa atenção 
pelo estímulo acústico externo, já que nosso corpo não é “mais capaz, 
em presença da excitação vinda de fora, de tomar automaticamente a 
atitude precisa por intermédio da qual se operaria uma seleção entre 
nossas lembranças” (ibidem, p.118). segundo, a lesão impediria a 
formação do “antecedente sensorial” que prepara os movimentos vo-
luntários. nesse caso, “as lembranças não encontrariam no corpo um 
ponto de aplicação, um meio de se prolongar em ação [...] a atenção já 
não poderá ser fixada pelo sujeito” (ibidem). em ambas as alternati-
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vas, não teria ocorrido a destruição das palavras. como diz Bergson 
em sua conferência A alma e o corpo, o afásico parece rodear a palavra 
que procura. essa, por sua vez, parece estar em algum lugar, faltan-
do-lhe apenas a força necessária para alcançá-la. ele tenta adquiri-la, 
ensaiando várias atitudes corporais: “por vezes, tendo substituído 
por perífrases a palavra que acreditava desaparecida, o afásico fará 
entrar em uma delas a própria palavra” (Bergson, 1993b, p.53). a 
lesão cerebral teria comprometido, nesses casos, o ajustamento ao 
contexto, impedindo os movimentos necessários ao prolongamento 
das lembranças em ações. 

Quando esquecemos um nome próprio como fazemos para lembrá-lo? 
Tentamos todas as letras do alfabeto, uma depois da outra, pronuncia-
mo-las antes interiormente; depois, se isto não for suficiente, nós as 
articulamos em voz alta; colocamo-nos, pois, de cada vez, em todas as 
várias disposições motoras entre as quais será preciso escolher; uma vez 
que a atitude requerida é encontrada, o som da palavra procurada aí se 
ajusta como numa moldura preparada para recebê-la. É esta mímica real 
ou virtual, efetuada ou esboçada, que o mecanismo cerebral deve esboçar. 
e é ela, sem dúvida, que a doença atinge. (ibidem)

Um caso curioso citado por Bergson contra a hipótese do cérebro 
arquivo é o de um paciente que se esquece somente da letra “f”. a 
interpretação não localizacionista de Bergson não é menos curiosa. 
o fato de somente a letra “f” ter sido esquecida não indica que ela foi 
apagada, muito pelo contrário, a abstração do “f”, em todas as palavras 
faladas ou escritas que a possuem, sugere que há um reconhecimento 
implícito dessa letra, que de alguma forma ela continua na memória, 
como se só fosse possível esquecer do “f” se ele estivesse presente. 

o localizacionismo materialista não seria também uma explicação 
satisfatória para os casos em que a perda das lembranças é progressiva, 
obedecendo a uma rigorosa ordem metódica e gramatical, respecti-
vamente: os nomes próprios, os substantivos comuns, os adjetivos 
e os verbos. Tenta-se explicar esse fato a partir da hipótese de que 
as lembranças das palavras estão depositadas em células cerebrais 
localizadas em camadas sobrepostas atingidas em sequência por uma 
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lesão cerebral. Para Bergson, essa interpretação não explica a “evolução 
metódica” em que a doença afeta as células sempre na mesma ordem, 
independentemente da variedade da causa, da forma e da localização 
da lesão. essa evolução poderia ser compreendida a partir da ideia de 
que a lesão comprometeu a ação. o esquecimento progressivo seguiria 
a direção do que é mais difícil para o que é mais fácil de ser lembrado; 
facilidade e dificuldade dependeriam da proximidade da ação. como 
os movimentos cerebrais estão voltados para a ação com a qual alguns 
elementos gramaticais estão mais diretamente relacionados, justamente 
esses elementos são comprometidos pela lesão do cérebro. aconteceria 
na lesão cerebral um processo inverso ao normal.

e por que são os verbos, dentre todas as palavras, aquelas de que nos 
recordamos mais facilmente? É simplesmente porque os verbos exprimem 
ações e uma ação pode ser mimetizada. o verbo é mimetizável diretamen-
te, o adjetivo só o é por intermédio do verbo que o envolve, o substantivo 
pelo duplo movimento intermédio do adjetivo que exprime um de seus 
atributos e do verbo implicado no adjetivo; o nome próprio exige três 
intermediários, o substantivo comum, o adjetivo e ainda o verbo; assim, 
pois, à medida que vamos do verbo ao nome próprio, afastamo-nos mais da 
ação imediatamente imitável, representável pelo corpo; um artifício cada 
vez mais complicado torna-se necessário para simbolizar com movimento 
a ideia expressa pela palavra que procuramos. e como é ao cérebro que 
cabe a tarefa de preparar esses movimentos, como seu funcionamento 
fica tanto mais diminuído, reduzido, simplificado neste ponto, quanto 
mais profundamente lesada houver sido a região interessada, nada há de 
surpreendente em que uma alteração ou uma destruição de tecidos, que 
torna impossível a evocação de nomes próprios ou substantivos comuns, 
deixe subsistir o verbo. (Bergson, 1993b, p.54)

a concepção bergsoniana acerca do papel do cérebro aplicar-se-ia 
também a uma outra patologia da memória, a amnésia retrógrada. 
nesses casos, as lembranças – recentes ou distantes –, desaparecidas 
da consciência, não teriam sido apagadas; elas apenas estariam espe-
rando as condições que permitam a sua manifestação. nos termos de 
Bergson (1990b, p.191), aguardam “a imagem dominante na qual 
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pudessem se encostar”. elas poderiam ser recuperadas em certas 
situações específicas, como num esforço motivado pela sugestão que 
o paciente recebe em estado de hipnose, ou após um “choque brusco” 
ou uma “emoção violenta”. não haveria assim uma diferença radical, 
ou de natureza, entre “o desaparecimento de uma lembrança com seus 
diversos detalhes preliminares e a abolição, pela amnésia retrógrada, 
de um número maior ou menor de lembranças anteriores a um acon-
tecimento dado” (ibidem, p.192). 

Bergson conclui que as patologias de memória associadas a le-
sões em locais específicos do cérebro não indicam que houve uma 
eliminação automática e definitiva das lembranças, mas, apenas, 
um “enfraquecimento gradual e funcional do conjunto da memória 
interessada” (ibidem, p.197). a lesão não teria, então, atingido as 
lembranças supostamente acumuladas no cérebro e sim “as regiões 
sensoriais e motoras correspondentes a esse tipo de percepção e, sobre-
tudo, os anexos que permitem acioná-las interiormente, de sorte que 
a lembrança, não achando mais a que se prender, acaba por tornar-se 
praticamente impotente” (ibidem, p.197). 

Bergson defende que o materialismo associacionista e localizacio-
nista não apenas não explica satisfatoriamente os fatos patológicos que 
supostamente a fundamentariam, mas também não fornece uma boa 
explicação para alguns fatos da psicologia normal. Primeiro, conside-
rando-se que a percepção, ainda que de um mesmo objeto, ocorre de 
maneiras muito distintas, variando a forma, a dimensão, o ângulo, a cor 
conforme a iluminação etc., e considerando-se ainda que lembrança 
é a impressão deixada pela percepção no cérebro, deveríamos, então, 
ter um grande número de lembranças relativas a esse mesmo objeto. 
Tomemos como exemplo a acumulação das representações auditivas 
de uma palavra. Uma mesma palavra pode ser pronunciada por dife-
rentes timbres de voz ou por uma mesma voz em diversas alturas de 
sons, gerando cada uma delas uma imagem auditiva correspondente 
e distinta. Todas essas imagens estariam amontoadas no cérebro ou 
apenas algumas delas? neste último caso, qual seria o critério de sele-
ção? e como explicar a união entre a lembrança da palavra selecionada 
e a mesma palavra quando novamente ouvida e reconhecida? não se 
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resolveria o problema, postulando-se que se captaria apenas o que há 
de semelhante nas diversas percepções de uma mesma palavra, pois, 
de acordo com a hipótese do cérebro arquivo, a memória é inerte e 
passiva, ou seja, ela apenas registra a “materialidade” dos milhares 
de “sons percebidos” de uma palavra. 

seguindo essa mesma linha argumentativa, Bergson destaca a di-
ficuldade de com a hipótese do cérebro arquivo explicar a articulação 
entre lembrança e percepção não mais em relação à forma, mas sim 
quanto ao significado. o problema é que o significado da palavra ou-
vida é dinâmico e se constitui a partir do conjunto da frase enquanto as 
lembranças auditivas do cérebro são fixas e isoladas. consideremos esse 
problema mais detalhadamente. Uma palavra só tem individualidade, 
para nós, a partir do momento em que somos ensinados a abstraí-la do 
conjunto da frase na qual está inserida, assumindo aspectos diferentes, 
podendo, portanto, seu sentido variar, na medida em que a frase vai 
sendo proferida. com apenas uma lembrança auditiva dessa palavra, 
uma espécie de modelo fixo figurado por dispositivos intracerebrais 
ali depositados “aguardando” a passagem das impressões sonoras, não 
seria possível o reconhecimento da palavra ouvida, pois não faltaria 
“a medida comum, o ponto de contato entre a imagem seca, inerte, 
isolada, e a realidade viva da palavra que se organiza com a frase” 
(ibidem, p.130).

Um caso especial da psicologia normal é o dos sonhos. consideran-
do a importância desse tema, que Bergson aborda muito rapidamente 
em Matéria e memória, mas o trata de forma ampla em um texto, O 
sonho, apresentando aí com muita clareza os principais aspectos de sua 
concepção acerca do papel do cérebro na percepção e na memória, a 
ele dedicaremos a próxima seção.        

Cérebro, percepção e memória nos sonhos

em O sonho, Bergson procura inicialmente mostrar que existe uma 
relação entre os conteúdos perceptivos dos sonhos e os estímulos sen-
síveis corpóreos, tanto aqueles provenientes do mundo externo quanto 
os forjados no interior do próprio corpo, ou seja, nossos sonhos são 
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esculpidos sobre uma certa matéria sensível oferecida aos nossos cinco 
sentidos ou inerente aos próprios acontecimentos corporais. 

a participação desses dois elementos nos sonhos, os internos e os 
externos, ambos indissociáveis da atividade corpórea, pode ser mais 
bem compreendida tomando-se como exemplo as sensações visuais. 
comecemos pelas sensações visuais que se originam no próprio 
corpo. Quando fechamos os olhos, seja em virtude das modificações 
incessantes da circulação retiniana, seja pela pressão que a pálpebra 
fechada exerce sobre o globo ocular ao excitar mecanicamente o nervo 
óptico, forma-se o que os psicólogos e fisiologistas chamam de “poeira 
luminosa”, “espectros oculares”, “fosfenas”, ou seja, sobre um fundo 
negro formam-se manchas de diversas cores, pálidas ou de um brilho 
singular, que se dilatam e se contraem, mudando de forma e de nuança, 
lentamente ou com extrema rapidez, estendendo-se umas sobre as 
outras. essas formas poderiam desenhar os contornos dos objetos que 
compõem o sonho. Por exemplo, uma mancha branca com vagos riscos 
negros pode originar o sonho de estar lendo um jornal, ou uma grande 
mancha cinza pálida permeada de pontos brilhantes pode produzir o 
sonho de estar em alto-mar, no meio de ondas cinzentas coroadas com 
uma espuma branca. “havia, pois, oferecida à nossa percepção durante 
o sono, uma poeira visual, e esta poeira serviu para a fabricação do so-
nho” (Bergson, 1993b, p.87). Do mesmo modo, as sensações visuais 
que têm origem externa podem também contribuir para a formação 
do conteúdo de um sonho.  Por exemplo, as sensações provocadas por 
uma luz que se acende repentinamente podem originar no sonhador 
um conjunto de visões nas quais domina a ideia de incêndio. Bergson 
ilustra esse aspecto com dois casos muito interessantes que atribui a 
Tissié, o primeiro dos quais apresentamos a seguir:

B sonha que o teatro de alexandria está em chamas; o fogo ilumina 
todo um quarteirão. De repente ele se vê transportado para o meio da fonte 
da Praça dos cônsules; um corrimão de fogo corre ao longo das correntes 
que ligam as grossas colunas colocadas em torno da fonte. Depois ele se 
encontra em Paris na exposição em chamas [...], ele assiste a cenas dila-
cerantes, etc. ele desperta em sobressalto. seus olhos recebiam o feixe de 
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luz projetado pela lanterna silenciosa que a freira que fazia a ronda virava 
para a sua cama ao passar. (ibidem) 

embora os conteúdos visuais prevaleçam nos sonhos, as sensa-
ções auditivas também participam de muitos deles. as sensações 
interiores, tais como zumbidos, que muitas vezes nem são percebidos 
em vigília, podem aparecer com destaque no sonho, assim como os 
barulhos provenientes do ambiente, tais como o barulho da chuva 
ou do vento na janela. “esfregam-se as tesouras contra as pinças 
nos ouvidos de alfred Maury enquanto ele dorme: ele sonha ime-
diatamente que ouve o sino tocar e que assiste aos acontecimentos 
de junho de 1848” (ibidem, p.88). 

as sensações táteis também contribuiriam para o conteúdo do 
sonho. Por exemplo, o sonho de estar voando, planando, ou seja, de 
não estar tocando a terra pode ter origem no fato de os pés do sonhador 
terem perdido os pontos de apoio na cama. a sensação de esforço para 
voar pode ser apenas a sensação de pressão do braço e do corpo contra 
a cama. “esta, destacada de sua causa, não era mais que uma vaga sen-
sação de fadiga, atribuível a um esforço. ligada então à convicção de 
que seu corpo tinha deixado o solo, ela é resolvida em sensação precisa 
de esforço para voar” (ibidem, p.90). Bergson considera também a 
existência de sensações táteis provenientes do interior do corpo, dando 
a esse sentido o nome de “tato interior”. seriam sensações provenientes 
de determinados órgãos que, mal percebidas em vigília, podem ganhar 
destaque durante o sonho, permitindo, inclusive, profetizar a existência 
de doenças por meio de seu conteúdo.   

não nos espantamos, pois, se filósofos como schopenhauer querem 
que o sonho traduza à consciência os estímulos vindos do sistema nervoso 
simpático, se psicólogos como scherner atribuem a cada órgão o poder 
de provocar sonhos específicos que o representariam simbolicamente, 
e, enfim, se médicos como artigues escreveram tratados sobre “o valor 
semiológico” do sonho, sobre a maneira de o fazer servir ao diagnóstico 
das doenças. Mais recentemente, Tissié mostrou como as perturbações 
da digestão, da respiração, da circulação, se traduzem por espécies deter-
minadas de sonhos. (ibidem, p.91)
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embora os exemplos citados mostrem a importante participação 
do corpo nos processos oníricos, eles não explicariam sozinhos os 
conteúdos dos sonhos. o que faz que essas impressões sensíveis 
que servem de matéria para os sonhos, as quais têm muitas vezes 
pouca nitidez e precisão, são vagas e indeterminadas, não sendo 
mesmo percebidas durante a vigília, adquiram nitidez e clareza?  
o que faz que linhas negras sobre um fundo branco, manchas co-
loridas que evoluem diante de nós quando estamos com os olhos 
fechados, transformem-se em tapete, tabuleiro de xadrez, página 
escrita ou uma multidão de outras coisas durante o sono? como 
pergunta Bergson (1993b, p.92): “Qual é a forma que imprimirá sua 
decisão à indecisão da matéria?”. 

Para Bergson, essa forma é a lembrança. o sonho seria “uma res-
surreição do passado” que se sobrepõe a um acontecimento corpóreo 
do presente. Pode ser um detalhe esquecido, uma lembrança aparen-
temente abolida, um fato percebido distraidamente durante a vigília. 
a lembrança daria forma aos materiais transmitidos pelos órgãos dos 
sentidos, convertendo “em objetos precisos e determinados as vagas 
impressões provenientes do olho, do ouvido, de toda a superfície e de 
todo o interior do corpo” (ibidem, p.94). Durante o sono, algumas 
dentre a multidão de lembranças seriam “chamadas [...] pelas formas 
mais vagas que se desenham a meus olhos, pelos sons mais indecisos 
que impressionam meus ouvidos, pelo toque mais indistinto que está 
espalhado pela superfície de meu corpo; mas também pelas sensações 
mais numerosas que me vêm do interior de meus órgãos” (ibidem, 
p.96). as lembranças “que puderem assimilar-se à poeira colorida 
que percebo, aos barulhos de fora e de dentro que ouço etc., e que, 
além do mais, se harmonizarem com o estado afetivo geral que minhas 
impressões orgânicas compõem” (ibidem) são carregadas de cor, de 
sonoridade, de materialidade. Para Bergson, o sonho consiste na junção 
entre sensação e memória.   

Mas o sonho seria apenas o exemplo mais extremo de uma relação 
que também define a percepção consciente normal de vigília, o “meca-
nismo de operação é o mesmo em suas grandes linhas” (ibidem, p.97). 
segundo Bergson, o que vemos do objeto colocado diante de nós ou 
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o que ouvimos de uma frase pronunciada é pouco comparado ao que 
a memória acrescenta recobrindo o esboço inicial da coisa percebi-
da. como no sonho, na percepção de vigília temos, de um lado, “as 
impressões reais produzidas nos órgãos dos sentidos” e, de outro, as 
“lembranças que vêm se inserir na impressão e aproveitar sua vitalidade 
para voltar à vida” (ibidem, p.100). Quando vemos a coisa, teríamos 
uma “espécie de alucinação inserida em um quadro real”, um fenô-
meno “semialucinatório”. a percepção bruta funcionaria como um 
esquema geral que atrai lembranças múltiplas que buscariam coincidir 
com partes da percepção. assim, a percepção se enriquece de detalhes 
evocados pela memória. Quando ouvimos alguém falando uma língua 
que conhecemos imperfeitamente, os sons ouvidos distintamente ser-
vem de pontos de referência a partir dos quais nos colocamos em uma 
ordem de ideias mais ou menos abstratas e daí vamos ao encontro dos 
outros sons percebidos. Mesmo quando escutamos uma conversação 
em nosso próprio idioma, ouvimos poucos dos sons emitidos pelo 
interlocutor, ou seja, a sensação nos fornece apenas um quadro que 
preenchemos com as lembranças. 

o mesmo aconteceria na leitura de um jornal ou de um livro. não 
percebemos nem cada letra de uma palavra, nem mesmo cada pala-
vra de uma frase, pois, se fosse o caso, nossa leitura seria muito lenta 
como a de uma criança que está aprendendo a ler. De cada palavra ou 
frase, perceberíamos apenas algumas letras ou traços característicos, 
os quais seriam suficientes para que adivinhássemos o restante que 
mais alucinamos do que vemos: 

a leitura corrente é um trabalho de adivinhação, mas não de adivi-
nhação abstrata: é uma exteriorização de lembranças, de percepções 
simplesmente rememoradas e, consequentemente, irreais, as quais se 
aproveitam da realização parcial que encontram aqui e ali para se realizar 
integralmente. (ibidem, p.99) 

Para Bergson, como já dissemos anteriormente, é a memória que 
completa a percepção atenta e a torna clara e distinta ao fornecer-lhe 
a maior parte de sua matéria. a clareza e a distinção são
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o resultado do enriquecimento da percepção pelas lembranças que, 
quando nela se inserem nos fazem perceber mais detalhes que dela 
tínhamos de início encontrado. À medida que a atenção se prolonga, a 
clareza e a distinção aumentam incessantemente, porque a percepção, 
uma primeira vez enriquecida e consequentemente modificada, lança 
um novo apelo à memória, que lhe reenvia novas lembranças; e este 
movimento progressivo de vaivém se renova enquanto dura a própria 
atenção, sem que se possa jamais lhe assinalar limites absolutos. assim 
se explica o aparente aumento de intensidade da percepção produzida 
pela atenção. (Bergson, 1972, p.698)

nos dois casos, vigília e sonho, entretanto, embora as sensações 
tenham um papel importante no acionamento da memória e essa se 
sobreponha ao dado percebido, não se deve pensar que isso acontece 
porque de alguma forma o cérebro cria os conteúdos perceptivos a par-
tir dos estímulos corpóreos que acionariam lembranças arquivadas no 
próprio cérebro. ao explicar a diferença entre sonho e vigília tratando 
da relação entre sensação, percepção e memória, Bergson reafirma sua 
tese de que o cérebro é apenas um órgão de ação e não um produtor de 
representações ou arquivo de lembranças. a alteração ou relaxamento 
no funcionamento do cérebro seria condição necessária para o sonho. 
afinal, ele acontece numa condição de distensão, de desatenção, de 
distração, de indiferença, de desligamento ou de desinteresse em 
relação às exigências do mundo externo. como diz Bergson (1993b, 
p.103): “Dormir é se desinteressar. Dorme-se na exata medida em que 
se desinteressa. Uma mãe que dorme ao lado de seu filho poderá não 
ouvir os trovões, enquanto que um suspiro da criança a despertará. 
Dormia ela realmente para sua criança? nós não dormimos para o que 
continua a nos interessar”.

graças ao estado de relaxamento do sono, o latido real de um cão 
se tranformaria em um sonho no qual um grupo de pessoas fazem 
um grande barulho, conteúdo esse contruído a partir de lembranças 
de vivências anteriores. assim que o som confuso do latido de um 
cão atrairia a lembrança de gritos “Fora! Fora!” de uma assembleia, 
do mesmo modo que uma mancha verde salpicada de pontos brancos 
pode materializar a lembrança  de um canteiro com flores, de um bilhar 
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com suas bolas e muitas outras: “algumas vezes, elas [as lembranças] 
a atingem [a sensação] uma após a outra: o canteiro torna-se bilhar 
e assistimos a transformações extraordinárias. outras se reúnem 
simultaneamente: então o terreno é bilhar” (ibidem, p.105). em conse-
quência do estado de distensão do espírito durante o sonho, não haveria 
um ajustamento exato entre a sensação e a lembrança, sendo possível a 
aplicação de lembranças muito diversas contra a mesma sensação.

Diferentemente do sonho, a vigília consistiria num estado de aten-
ção, de esforço, de concentração, de ajustamento exato, preciso, entre 
a sensação e a lembrança, de uma “tensão simultânea da sensação e 
da memória”, pois a todo momento se escolhe e se exclui, escolha de 
uma sensação entre milhares – algumas das quais reaparecem durante 
o sonho – e entre as lembranças, afastando todas as que não se mol-
dam sobre o estado presente. Ter-se-ia, assim, um estreitamento da 
memória, contração em torno da ação presente, em consequência do 
qual se apresenta à sensação apenas a lembrança que se parece com 
ela e que pode melhor a interpretar. a sensação seria recoberta pela 
lembrança que lhe adere perfeitamente. Para que um latido de cão 
possa ser interpretado e percebido como um latido, seria preciso que 
esforço e lembrança estivessem articulados em torno da ação para a 
qual estaria estruturada e organizada a atividade cerebral.

Independência da consciência em relação ao corpo

como vimos anteriormente, a crítica de Bergson ao materialismo 
localizacionista e associacionista consiste principalmente na denúncia 
de sua pretensa fundamentação na observação dos fatos patológicos 
relacionados a lesões cerebrais. Da análise atenta dos mesmos fatos 
Bergson redefine o papel do cérebro na percepção e na memória como 
um centro de ação e não um produtor de percepções conscientes  
ou um arquivo de lembranças. Um aspecto fundamental dessa crítica 
ao materialismo, o qual gostaríamos de tratar agora de forma mais 
explícita, refere-se ao modo como a irredutibilidade da memória ao 
cérebro implica a irredutibilidade e no limite na independência do 
espírito em relação ao corpo, ou seja, num dualismo espírito e corpo. 
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Para Bergson, como vimos anteriormente, explicar a relação entre 
memória e cérebro é explicar a relação entre dois tipos de memória 
que estariam fundidos na percepção consciente, a memória-hábito e a 
memória pura. a memória-hábito consiste na fixação, no organismo, 
de um “conjunto de sistemas sensório-motores” organizados pela 
repetição, os quais seriam o prolongamento dos estímulos recebidos 
em reações nascentes ou efetuadas voltadas para a adaptação. já a 
memória pura é aquela que se move “efetivamente no passado”, 
aquela que retém todos os acontecimentos passados alinhados, loca-
lizados e datados. a relação entre esses dois tipos de memória deveria 
ser compreendida em termos de “apoio mútuo”. os mecanismos 
sensório-motores acionam as lembranças passadas, úteis à ação pre-
sente, as quais, por sua vez, dependem desses “aparelhos motores” 
para se “tornarem presentes”, conscientes, ou seja, “é do presente 
que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos 
sensório-motores da ação presente que a lembrança pura retira o calor 
que lhe confere vida” (Bergson, 1990b, p.170). o papel do cérebro 
na memória indica aquela que seria a sua função em geral. o cérebro 
desempenharia o importante papel de afastar, de frear, de “manter na 
sombra” aquelas lembranças que não interessam ao presente, à ação 
iminente. ele manteria o passado em sua “quase totalidade” em estado 
inconsciente, trazendo para a consciência apenas “o que é de natureza 
a aclarar a situação presente, para ajudar a ação que se prepara, para 
produzir, enfim, um trabalho útil” (Bergson, 1979a, p.5). o cérebro 
canalizaria “a nossa atenção na direção do futuro”, trazendo do passado 
para a ação presente, “quando muito, sob forma de “lembranças”, tal 
ou tal simplificação da experiência anterior, destinada a completar a 
experiência do momento” (Bergson, 1993b, p.171). Daí o cérebro ser 
definido como um órgão de atenção à vida: 

É o cérebro que nos presta o serviço de manter nossa atenção fixada 
na vida; e a vida, ela, olha para a frente; ela somente se volta para trás 
na medida em que o passado pode auxiliar a esclarecer e a preparar o 
futuro. viver, para o espírito, é essencialmente concentrar-se no ato a 
ser realizado. É, pois, inserir-se nas coisas por intermédio de um meca-
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nismo que extrairá da consciência tudo o que for utilizável para a ação, 
pronto a obscurecer a maior parte do resto. Tal é a função do cérebro 
na operação da memória: ele não serve para conservar o passado, mas 
primeiramente para velá-lo, depois para deixar transparecer o que é 
praticamente útil. (ibidem, p.57) 

a questão que se coloca inevitavelmente a partir dessas conside-
rações sobre o papel do cérebro é a seguinte: se o passado, que em sua 
maior parte nos é inconsciente, não está conservado no cérebro, como 
Bergson pretende ter mostrado com a interpretação dos fenômenos 
psicológicos normais e patológicos, como ele seria preservado ou, 
nos termos do filósofo em A alma e o corpo, “se a lembrança não foi 
armazenada no cérebro, onde ela se conserva?” (ibidem, p.55). Pri-
meiramente, Bergson problematiza os próprios termos da pergunta, 
ou seja, seria adequado perguntar “onde”, quando não se trata de 
corpos materiais que, por serem extensos, poderiam ser conteúdo ou 
continente uns dos outros, e sim de lembranças, ou seja, entidades 
que não possuem propriedades espaciais? ainda segundo o filósofo: 
“clichês fotográficos se conservam numa caixa, discos fonográficos 
num armário; mas por que lembranças, que não são coisas visíveis e 
tangíveis, necessitariam de um recipiente, e como poderiam tê-lo?” 
(ibidem, p.96). Tendo feito essa ressalva e aceitando a ideia de “lo-
calização” em um “recipiente” apenas como uma metáfora, Bergson 
diz que as lembranças estão “alojadas” no espírito. Retomando a 
noção de duração psicológica apresentada no Ensaio, diz não estar 
se referindo a uma entidade hipotética ou misteriosa, mas a algo que 
é dado “imediatamente” e “evidentemente” pela observação, ou 
seja, a consciência. e “o espírito humano é a própria consciência” 
(ibidem, p.96).5

 5 Tratamos dessa problemática questão da relação entre consciência e espírito na 
última seção do capítulo anterior. o problema que ali discutimos é se o acesso 
imediato às várias formas de experiência consciente poderia ser tomado como 
uma apreensão imediata do próprio espírito, considerando-se que a experiência 
consciente, ainda que não se apresente com as propriedades das entidades mate-
riais, poderia ser propriedade da matéria organizada.



84 JONAS GONçALvES COELHO

como vimos anteriormente, a contribuição de Matéria e memória 
para a noção bergsoniana de duração é o acréscimo da noção de me-
mória sem a qual, conforme mostraremos mais claramente na segunda 
parte deste capítulo, a própria experiência consciente não seria possível. 
Desse modo, contra a hipótese de que a memória seja uma espécie de 
gaveta ou arquivo no cérebro onde as lembranças estariam guardadas 
ou registradas segundo algum tipo de classificação, ou seja, uma fa-
culdade que se exerce de maneira intermitente, Bergson (1979a, p.5) 
propõe que a memória seja inseparável da duração psicológica, isto 
é, do espírito. Para o filósofo, o passado sobrevive integralmente e é 
indestrutível, conservando-se “por si mesmo, automaticamente”. a 
memória explicaria uma propriedade fundamental da duração psico-
lógica apresentada no Ensaio, ou seja, a mudança incessante de um ser 
consciente: cada momento da duração psicológica “contém sempre, 
além do precedente, a lembrança que este lhe deixou” (Bergson, 1993a, 
p.183). Mas não apenas essa propriedade, também as propriedades de 
continuidade e indivisibilidade, o que justificaria o fato de Bergson 
(1993a, p.200) definir a própria duração psicológica como memória: 
“a duração interior é a vida contínua de uma memória que prolonga 
o passado no presente, seja porque o presente encerra distintamente 
a imagem incessantemente crescente do passado, seja, mais ainda, 
porque testemunha a carga sempre mais pesada que arrastamos atrás 
de nós à medida que envelhecemos”. ou:

ora, creio que a totalidade de nossa vida interior é algo como uma única 
frase começada com o primeiro despertar da consciência, frase semeada 
de vírgulas, mas em nenhuma parte cortada por pontos finais. e creio 
também, por conseguinte, que todo o nosso passado lá está, subconsciente 
– isto é, presente a nós de tal maneira que nossa consciência, para revelá-lo, 
não necessita sair de si mesma nem acrescentar-se algo estranho: ela só 
precisa, para perceber distintamente tudo o que ela contém, ou melhor, 
tudo o que ela é, afastar um obstáculo, levantar um véu. extraordinário 
obstáculo aliás! véu infinitamente precioso! (Bergson, 1993b, p.56)6

 6 Bergson (1972, p.1080) propõe algumas analogias: a duração interior seria como 
o enrolar-se contínuo de um fio numa bola, ou como uma bola de neve, ou como 
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as considerações anteriores sobre a irredutibilidade da memória 
ao cérebro podem ser estendidas à atividade pensante em geral. se-
gundo Bergson, se conhecêssemos o mecanismo cerebral, poderíamos 
perceber um “acompanhamento motor do pensamento”, movimen-
tos que preparam os pensamentos e mesmo os outros movimentos 
que acompanham tais pensamentos, por exemplo, o ritmo da palavra 
e os gestos. À medida que o pensamento está voltado para a ação, 
mesmo que essa não se realize, ele “esboça uma ou várias ações vir-
tuais, simplesmente possíveis”; são essas “ações reais ou virtuais, 
projeção diminuída e simplificada do pensamento no espaço, que 
marcam as articulações motoras do pensamento e são desenhadas na 
substância cerebral” (ibidem, p.47). Por mais que conhecêssemos o 
mecanismo cerebral, poderíamos supor o que se passa no cérebro a 
partir do estado de alma, mas não o contrário, já que a um mesmo 
estado do cérebro poderia corresponder uma multidão de estados 
mentais, embora não qualquer um. Bergson faz uma analogia com 
os gestos dos atores que interpretam uma comédia os quais não nos 
permitem apreender toda a riqueza e sutileza dos seus pensamentos 
e ainda que eles possam corresponder a uma grande variedade de 
pensamentos eles não expressariam adequadamente todos os con-
teúdos de pensamento. 

a relação do cérebro ao pensamento é, pois, complexa e sutil. se me pe-
dissem para expressá-la numa fórmula simples, necessariamente grosseira, 
diria que o cérebro é um órgão de pantomima, e somente de pantomima. 
sua função é mimetizar a vida do espírito, mimetizar também as situações 
exteriores às quais o espírito deve se adaptar. a atividade cerebral está 
para a atividade mental assim como os movimentos da batuta do regente 
de orquestra estão para a sinfonia. a sinfonia ultrapassa inteiramente os 
movimentos que a escondem; a vida do espírito ultrapassa da mesma 
forma a vida cerebral. (ibidem)

“um fio elástico que se estenderia até um comprimento infinito sem jamais ser 
dividido e que, por outro lado, pelo único fato de aumentar seu comprimento, 
poderia ao mesmo tempo aumentar seu peso”. 
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ao reduzir o papel do cérebro ao desempenho de movimentos pro-
duzidos por estímulos ambientais ou corporais, movimentos esses que 
direcionariam a atividade pensante mas que não seriam responsáveis 
diretamente pelo seu conteúdo nem pela sua existência os quais os 
ultrapassariam, Bergson nos remete a uma visão dualista segundo a 
qual o pensamento é atributo da alma ou espírito, ou seja, uma subs-
tância não física ou material unida ao corpo durante a vida e passível 
de sobreviver à sua morte. Mostramos, na Introdução deste trabalho, 
que Descartes postula a imortalidade da alma como uma decorrência 
natural dos termos em que estabelece a natureza e a distinção entre 
o espírito e o corpo. nosso objetivo era já indicar naquele momento 
a intrínseca relação que existe entre a tese da imortalidade da alma, 
quando não se coloca em dúvida a existência da matéria,7 e uma con-
cepção dualista de substância. encontramos uma tese semelhante em 
Bergson? sim, de forma categórica, e em vários de seus textos, embora 
não em Matéria e memória, mas em consonância e como implicação 
das ideias defendidas nessa obra. vejamos alguns exemplos.       

em uma conferência proferida na society for Psychical Research 
de londres,8 em 1913, “Fantasmas dos vivos e pesquisa psíquica”, 
publicada no livro de Bergson cujo título parece indissociável de uma 
perspectiva dualista, A energia espiritual, a tese da imortalidade da 
alma é apresentada contra o materialismo reducionista como uma forte 
probabilidade decorrente da irredutibilidade do mental ao cerebral 
estabelecida pela observação dos fatos.

     
Quanto mais nós nos acostumamos a esta ideia de uma consciência 

que ultrapassa o organismo, mais achamos natural que a alma sobreviva 

 7 Referimo-nos ao idealismo de Berkeley. 
 8 não se deveria desprezar o fato de que a society for Psychical Research de londres, 

da qual Bergson foi indicado como presidente, estava prioritariamente envolvida 
com a pesquisa de fenômenos paranormais tais como comunicação e materialização 
dos mortos, telepatia, clarividência etc., e que Phantasms of the Living era o título 
de dois volumes de um livro que relata experiências mediúnicas, publicado em 
londres, em 1886. nessa conferência, Bergson demonstra grande simpatia por 
esse tipo de pesquisa e por seus resultados, apontando inclusive a compatibilidade 
entre eles e a sua própria teoria.
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ao corpo. certamente, se o mental estivesse rigorosamente calcado no 
cerebral, se não houvesse nada mais em uma consciência humana do que 
o que estivesse inscrito em seu cérebro, nós poderíamos admitir que a 
consciência segue o destino do corpo e morre com ele. Mas se, ao contrá-
rio, os fatos, estudados independentemente de todo sistema nos levam a 
considerar a vida mental como muito mais ampla do que a vida cerebral, 
a sobrevivência tornar-se-ia tão provável que a obrigação da prova in-
cumbirá àquele que a nega antes que àquele que a afirma; porque, assim 
como eu disse em outro lugar, “a única razão para se crer na aniquilação 
da consciência após a morte é o fato de se ver o corpo se desorganizar, e 
essa razão não tem mais valor se a independência da quase totalidade da 
consciência a respeito do corpo é, ela também, um fato que se constata. 
(Bergson, 1993b, p.79)

em uma outra conferência proferida em Madri em 1916, Consé-
quences: la survie de l’ame, Bergson diz algo muito parecido, ou seja, 
que a ideia de que a alma desaparece após a morte do corpo decorre 
naturalmente de uma concepção segundo a qual os estados de cons-
ciência correspondem a estados cerebrais, sendo uma espécie de 
tradução desses estados que com a morte se desagregariam. e ainda 
que o problema da sobrevivência da alma não tenha recebido uma 
solução satisfatória por parte da filosofia e da ciência cujas hipóteses 
seriam “vagas e problemáticas, raciocínios sempre atacáveis por 
outros raciocínios”, os argumentos favoráveis à imortalidade seriam 
superiores aos argumentos contrários. Mas uma conclusão definitiva 
só poderia advir da experiência, da observação dos fatos. se os fatos 
mostrarem que o pensamento ultrapassa a atividade cerebral, e sabe-
mos que para Bergson é isso o que os fatos mostram, dever-se-ia daí 
inferir a imortalidade da alma.

   
Mas suponha que a experiência estabeleça – e ela o imporá cada vez 

mais firmemente – que o que se produz no cérebro representa apenas uma 
ínfima parte da vida mental; que desde então mesmo o espírito se encon-
tra, por assim dizer, destacado do cérebro, ao qual ele adere somente na 
medida necessária para concentrar sua atenção à realidade, então, quando 
o cérebro desaparece, o espírito subsiste tal como ele era, menos limitado 
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talvez, mais independente, com uma memória total, inteira, do passado. 
e mesmo que a demonstração desta tese não se encontra acabada, ela se 
completará pouco a pouco e, em primeiro lugar, se pode já afirmar uma 
coisa: neste problema, o dever de dar provas recai, não sobre aqueles que 
afirmam a sobrevivência da alma, mas naqueles que a negam. Porque a 
única razão que nós temos para negar a sobrevivência da alma, é o fato de 
vermos o cérebro se desorganizar como o resto do corpo. Mas esta razão 
perde todo o seu valor se se estabelece que o espírito, em sua maior parte, 
é independente da função cerebral. (Bergson, 1972, p.1213)

a tese da imortalidade da alma é apresentada de forma mais 
incisiva como decorrente da própria concepção bergsoniana da irre-
dutibilidade do pensamento à atividade cerebral, em uma conferência 
de 1912, cujo título está bastante em acordo com a visão dualista do 
conteúdo, A alma e o corpo, também publicada no livro de Bergson, 
A energia espiritual. 

certamente a própria imortalidade não pode ser provada experi-
mentalmente: toda experiência se dá numa duração limitada; e quando 
a religião fala de imortalidade, faz apelo à revelação. Mas seria alguma 
coisa, seria muita coisa, poder estabelecer, no terreno da experiência, a 
possibilidade e mesmo a probabilidade da sobrevivência por um tempo x: 
deixaríamos fora do domínio da filosofia a questão de saber se esse tempo 
é limitado ou ilimitado. ora, reduzido a estas proporções mais modestas, 
o problema filosófico do destino da alma não me aparece absolutamente 
como insolúvel. eis um cérebro que trabalha. eis uma consciência que 
sente, que pensa e que quer. se o trabalho do cérebro correspondesse à 
totalidade da consciência, se houvesse equivalência entre o cerebral e o 
mental, a consciência poderia seguir o destino do cérebro e a morte ser 
o fim de tudo: ao menos a experiência não diria o contrário, e o filósofo 
que afirma a sobrevivência da alma estaria reduzido a apoiar sua tese em 
alguma construção metafísica – coisa geralmente frágil. Mas se, como 
tentamos mostrar, a vida mental ultrapassa a vida cerebral, se o cérebro 
se limita a traduzir em movimentos uma pequena parte do que se passa na 
consciência, então a sobrevivência torna-se tão provável que a obrigação 
da prova incumbirá àquele que a nega, bem mais do que àquele que a 
afirma; pois a única razão para crer numa extinção da consciência depois 
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da morte é o espetáculo do corpo se desorganizando, e esta razão não tem 
mais valor se a independência da quase totalidade  da consciência em 
relação ao corpo é um fato constatável. (ibidem, p.58) 

essa, não apenas possível, mas também provável, separação entre 
consciência e matéria, entre espírito e corpo, implicada na tese da 
imortalidade da alma, é compatível, e aqui novamente nos lembramos 
de Descartes, com a sua real união. Bergson afirma insistentemente, 
como procuramos mostrar, a solidariedade entre os eventos cor-
porais e os eventos mentais.9 Referindo-se explicitamente à união 
entre alma e corpo, Bergson diz: “eu tentei colocar em evidência a 
independência da alma em relação ao corpo. eu não pretendo que, 
no estado atual das coisas, aqui, no mundo, a alma possa pensar, 
sentir, querer independentemente do corpo; a consciência não é, 
neste ponto, separada do cérebro” (ibidem, p.1215).  Mas como 
explicar essa união? em Descartes, o dualismo criou o problema da 
união entre espírito e matéria, a substância extensa e a substância 
inextensa, que embora seja vivenciada não era satisfatoriamente 
explicada. a hipótese da glândula pineal não resolve o problema, 
pois, como dissemos na Introdução deste trabalho, não explica como 
uma substância inextensa poderia ligar-se a uma substância extensa, 
colocá-la em movimento ou dela sofrer uma ação. admitindo-se 

 9 “a matéria da qual é feita o nosso cérebro se compõe de elementos, de moléculas, 
de átomos, etc., em movimento contínuo e este movimento é determinado pelas 
leis da mecânica. a solidariedade entre a alma, da qual nós falamos, e o cérebro é 
evidente. Basta respirar clorofórmio para que a consciência se dissipe. Basta consu-
mir álcool para que a consciência se exalte. Uma intoxicação passageira modifica, 
pois, a consciência. Uma intoxicação durável, como a que está provavelmente 
na raiz da maior parte das doenças mentais, produz no espírito uma desordem 
permanente. a verdade é que a alma, esta suposta alma, está inteiramente à 
mercê de um acidente cerebral qualquer. Movimentos atômicos e moleculares 
se produzem no espírito e a cada um destes movimentos corresponde um estado 
de alma. nós sabemos que as lesões da memória, por exemplo, correspondem a 
lesões perfeitamente localizadas no cérebro; em tal ou qual circunvolução cerebral 
se encontra a lembrança dos movimentos articulatórios das palavras; em tal ou 
qual circunvolução, a lembrança do som das palavras, em uma outra, a lembrança 
da imagem visual das letras e das palavras, etc.” (Bergson, 1972, p.1205).
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que também para Bergson espírito e corpo sejam duas substâncias10 
essencialmente diferentes, a consciente e a material, como o sugere 
principalmente a tese da imortalidade da alma, como explicar a união 
entre elas? ou, contrariando a interpretação dualista do pensamento 
bergsoniano até aqui apresentada, o dualismo consciência e matéria 
em Bergson não consistiria num dualismo substancial? a resposta 
a essa questão depende da maneira como interpretamos uma outra 
parte fundamental de Matéria e memória, a que trata da relação entre 
consciência e matéria, ou seja, a explicação bergsoniana da percepção 
consciente, que apresentaremos a seguir.

Consciência, matéria e corpo

Relação consciência-matéria e consciência-corpo 
como dois problemas distintos e relacionados

a irredutibilidade da representação e da memória aos aconte-
cimentos cerebrais, amplamente defendida em Matéria e memória, 
implica uma certa independência da consciência pensante ou espírito 
em relação ao corpo, independência que se tornaria absoluta no caso 
de sua separação, ou seja, de sobrevivência da alma após a morte do 
corpo. entretanto, como também vimos em Matéria e memória, haveria 
uma grande solidariedade e até mesmo um grau de dependência entre 
os processos conscientes e os processos corporais, os quais dever-se-
iam à profunda união entre o espírito e o corpo. considerando-se a 
distinção radical entre consciência e matéria, principal tese defendida 
no Ensaio, e a irredutibilidade da consciência ao corpo, principal tese 
de Matéria e memória, impõe-se explicar como consciência e matéria 
e, consequentemente, espírito e corpo podem se relacionar e mesmo 
se unir, ou seja, como Bergson enfrenta a principal dificuldade já en-
frentada sem sucesso por Descartes.  

 10 Tratamos da questão da noção de substância em Bergson na última seção do 
capítulo anterior. 
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antes de mais nada, deve-se observar que essa problemática 
envolve duas questões distintas, embora relacionadas: a relação entre 
consciência e matéria e a relação entre consciência e corpo. o título e o 
subtítulo da obra de Bergson deixam já entrever essa distinção. o título 
do livro é Matéria e memória, enquanto o subtítulo é “ensaio sobre 
a relação do corpo com o espírito”. o título refere-se, ainda que não 
explicitamente, à relação do espírito com a matéria em geral, ou seja, 
à percepção consciente, enquanto o subtítulo remete-nos claramente 
ao tema da relação entre espírito e o corpo ao qual está intimamente 
ligado. como veremos, a explicação da percepção consciente é o 
primeiro passo para se explicar a relação entre espírito e corpo. e isso 
porque, de acordo com Bergson, esses dois problemas, os quais têm 
origem no pensamento cartesiano, estão relacionados. vejamos o que 
o filósofo diz a esse respeito em uma carta de 1897 a lechalas, mesmo 
ano de publicação de Matéria e memória. 

nessa carta, Bergson critica a noção cartesiana de representação, 
dizendo que ela deriva, consciente ou inconscientemente, da separação 
radical entre o nosso corpo e o resto da matéria. estando o corpo que 
percebe separado dos corpos percebidos, supõe-se que ele se baste a si 
mesmo e que em alguma parte em seu interior, ou em íntima conexão 
com ela, estão presentes “reproduções mais ou menos fiéis, as duplicatas 
do resto da matéria” (Bergson, 1972, p.411). Primeiramente, procurar-
se-iam os materiais dessas representações nas sensações periféricas do 
corpo; a seguir, os convergiriam para os centros cerebrais, restringin-
do-os cada vez mais, “até que, enfim, se reenvie toda representação 
para fora do espaço, para uma consciência inextensiva, de onde ela 
se projetaria no espaço para recobrir os corpos exteriores de onde ela 
emana” (ibidem, p.411). contra essa concepção representacionista da 
percepção consciente Bergson pergunta por que dever-se-ia supor que 
“a imagem de P é formada em uma consciência exterior ao ponto P e 
depois projetada em P?” (ibidem, p.410). Por que a imagem estaria 
situada em um corpo fora de P?

a resposta que o próprio Bergson apresenta nessa carta é que 
a origem cartesiana da ideia de representação está no privilégio da 
percepção tátil sobre todas as outras formas de percepção, incluindo 
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a visual. Para tocar P, o corpo deve deslocar-se, deve mover-se, ou 
seja, a “ação possível” sobre P não é imediata, P não pode ser tocado, 
modificado, movido, sem que o corpo que percebe atravesse outros 
corpos intermediários. “Minha crença em um intervalo real e, conse-
quentemente, em uma distinção entre P e mim, é apenas, no fundo, 
uma distinção entre este corpo e meu corpo, distinção unicamente 
relativa à percepção tátil” (ibidem, p.410). o privilégio da percepção 
tátil – experiência sensório-motora – explicar-se-ia pelas necessidades 
da ação as quais nos levam “a restringir nossa presença real a esta 
parte muito limitada do espaço onde nossa influência tátil se exerce” 
(ibidem, p.411), ou a “esta porção organizada da matéria por meio 
da qual agimos sobre todas as outras” (ibidem, p.411). Bergson 
acredita que, se alguém tivesse a sensibilidade tátil aniquilada junto 
com a motricidade a ela ligada, ficando condenado à imobilidade e ao 
conhecimento apenas das percepções visuais, essa pessoa perceberia 
a si mesma em P do mesmo modo que no ponto ocupado por seu 
corpo, ou seja, essa pessoa não suporia que as imagens estão situadas 
em sua consciência fora do ponto P, não defenderia que suas imagens 
são, na verdade, uma representação interna inextensa e qualitativa 
de uma materialidade externa extensa e quantitativa.11

e é justamente uma teoria da percepção nesses moldes que, como 
veremos a seguir, Bergson defende em Matéria e memória e com a 
qual pretende solucionar o problema da relação entre espírito e cor-
po. Para diferenciar sua concepção acerca da percepção consciente 

 11 nesse mesmo sentido, Bergson (1972, p.643) afirma em outro contexto: “É esta 
teoria [a da representação] que Binet critica muito finamente quando ele nos mostra 
que ela consiste em erigir arbitrariamente as sensações visuais e táteis, geradoras 
de nossa noção de extensão, em equivalentes de todas as outras sensações. eu 
estou inteiramente de acordo com ele sobre este ponto essencial. Talvez a base 
da teoria que ele criticou seja mais estreita ainda do que ele diz. as sensações que 
esta teoria considera como constitutivas das coisas são, de fato, mais táteis que 
visuais, talvez exclusivamente táteis. Porque neste caso se tem por absolutas a 
forma e a dimensão dos elementos constitutivos da matéria, enquanto na per-
cepção visual, a figura e a grandeza do objeto variam com a posição e a distância 
do observador. Pensar em uma coisa como invariável em forma e grandeza é 
pensá-la ‘tátil’ antes que ‘visual’”.
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do idealismo e do realismo Bergson propõe o termo “imagem”. a 
imagem não é uma representação conforme o entende o idealista – é 
mais do que isso – e não é também a própria coisa, conforme o entende 
o realista – é menos do que isso; o termo “imagem” refere-se a “uma 
existência situada a meio caminho entre a coisa e a representação” 
(Bergson, 1990b, p.1). Para Bergson, a matéria tal como a percebe-
mos não poderia ser reduzida a uma representação subjetiva nem 
ser considerada como algo que produz as representações e é “de 
natureza diferente delas” (ibidem). a matéria seria, e a concepção 
ingênua do senso comum estaria certa nesse ponto, uma imagem, 
“mas uma imagem que existe em si” (ibidem, p.2). o que Bergson 
quer dizer com essa caracterização da matéria em termos de imagem? 
se a matéria é uma imagem e a imagem não é a própria coisa, o que 
seria a própria coisa?

Parece-nos que, ao colocar o problema nesses termos, a questão 
fundamental passa a ser a da natureza da matéria. essa seria a questão 
central do debate com o idealismo e o realismo. afinal, a natureza da 
consciência ou espírito em termos de duração psicológica, distinta da 
matéria e a ela irredutível, já foi estabelecida, faltando explicar a sua 
relação com a matéria. Para isso, faz-se necessário superar a antítese 
entre espírito e matéria e, como o veremos, Bergson o faz tentando 
mostrar que as duas qualidades aparentemente fundamentais da 
matéria, a descontinuidade e a solidez, são propriedades apenas 
das imagens perceptivas – a matéria é uma imagem – e não da coisa 
material em si mesma. explicar a origem da imagem que temos da 
matéria ou o significado da afirmação de que a matéria é uma ima-
gem, distinguindo-a da própria coisa material é, como veremos, a 
estratégia utilizada por Bergson para aproximar o extenso e o inex-
tenso, a quantidade e a qualidade e, consequentemente, o espírito 
e a matéria. apresentaremos, inicialmente, a hipótese proposta por 
Bergson para superar a oposição entre o extenso e o inextenso a partir 
de sua explicação da descontinuidade, ou seja, do fato de os objetos 
nos serem dados na percepção consciente como separados uns dos 
outros no espaço. a seguir, trataremos de sua proposta de superação 
da oposição entre quantidade e qualidade, partindo da explicação 
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da solidez, ou seja, da propriedade característica de cada um dos 
objetos considerados individualmente, propriedade esta construída 
no tempo. 

Dissolução da oposição extenso e inextenso

o problema da representação que Bergson pretende dissolver com 
a sua noção de imagem pode ser colocado inicialmente em termos da 
oposição entre o extenso e divisível e o inextenso e indivisível, pro-
priedades essenciais da matéria e da representação. como veremos, 
Bergson procura mostrar que a divisibilidade da matéria em termos 
de objetos materiais distintos, descontínuos e separados, não é uma 
propriedade da matéria em si, mas apenas da percepção consciente. 
a descontinuidade entre os objetos materiais, explica-se a partir de 
uma característica fundamental do sujeito perceptivo, à qual já nos 
referimos amplamente, ou seja, a inserção pragmática no mundo.  É por 
causa da lógica pragmática e do grau de complexidade de seu cérebro 
que o sujeito perceptivo não é apenas um caminho de transmissão dos 
estímulos recebidos, que sua ação é uma reação com um certo grau de 
indeterminação, ou, nos termos de Bergson, uma certa “espontaneida-
de de reação”,12 propícia à formação da imagem perceptiva. Utilizando 
as analogias propostas por Bergson (1990b, p.35), o sujeito percep-
tivo está mais para um espelho do que para um vidro transparente: 
diferentemente do que acontece com um vidro transparente, os raios 
não o atravessam, mas parecem “retornar, desenhando o contorno do 
objeto que os envia”.13 

 12 essa espontaneidade de reação se deve, em parte, ao grau de desenvolvimento 
do sistema nervoso, à complexidade do cérebro dos seres humanos, tema ao qual 
retornaremos nos próximos capítulos.   

 13 essa analogia não deixa de ser problemática, na medida em que ela sugere justa-
mente o que Bergson se propõe a criticar. como é sabido, o exemplo do espelho 
tem sido utilizado para ilustrar a ideia de representação subjetiva, ou seja, do 
mesmo modo que as imagens do espelho não são os próprios objetos, mas apenas 
refletem algo que está fora dele, nossas imagens das coisas não seriam as próprias 
coisas, mas uma espécie de reflexo interno, ao qual temos acesso imediato, do que 
está fora de nós, do que seria conhecimento apenas através dessa mediação. sendo 
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em si mesma, a matéria seria constituída por inúmeros elementos e 
relações sem quaisquer privilégios uns sobre os outros. se pudéssemos 
falar em percepção de um ponto material inconsciente, certamente 
ela seria mais vasta, visto que “esse ponto recolhe e transmite as ações 
de todos os pontos do mundo material” (ibidem), enquanto a nossa 
imagem consciente dessa matéria resultaria “da eliminação daquilo que 
não interessa às nossas necessidades e, de maneira mais geral, às nossas 
funções” (ibidem). Daí, ou seja, dessa distinção entre dois tipos de 
percepção, a consciente e a inconsciente, Bergson (1972, p.645) afirmar 
que “de direito percebemos tudo; de fato só percebemos aquilo sobre 
o que podemos agir [...] nós temos a percepção confusa do universo 
inteiro [...] nossa percepção distinta se limita às partes do universo sobre 
as quais nós poderíamos exercer uma ação mais ou menos imediata”. 
e nesse mesmo sentido:

 
Meu corpo se conduz, portanto, como uma imagem que refletiria ou-

tras imagens, analisando-as do ponto de vista das diversas ações a exercer 
sobre elas. e, por consequência, cada uma das qualidades percebidas por 
meus diferentes sentidos no mesmo objeto simboliza uma certa direção de 
minha atividade, uma certa necessidade. Pois bem: todas essas percepções 
de um corpo por meus diversos sentidos irão, ao se reunir, dar a imagem 
completa desse corpo? não, certamente, já que elas foram colhidas no 
conjunto. Perceber todas as influências de todos os pontos de todos os 
corpos seria descer ao estado de objeto material. Perceber conscientemente 
significa escolher, e a consciência consiste, antes de tudo, nesse discerni-
mento prático. (Bergson, 1990b, p.48)

o fato de Bergson (1993a, p.152) defender que o recorte na materia-
lidade, ou isolamento dos objetos, obedece às necessidades subjetivas 
práticas, ou seja, que a percepção consciente “nos mostra menos as 
próprias coisas que o partido que delas podemos tirar” não significa, 

assim, para não perdermos o fio da argumentação bergsoniana, devemos conservar 
da analogia apenas a ideia de que os estímulos externos não passam direto pelo 
cérebro resultando em atos reflexos inevitáveis, mas que eles aí se detêm e que há 
uma experiência consciente vivida naquele corpo.
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segundo o filósofo, que o conteúdo perceptivo não tenha um “funda-
mento objetivo” que o torne “aplicável em certos casos e impossível 
em outros” (Bergson, 1979a, p.10). Bergson (1990b, p.235) também 
defende que a percepção, por exemplo, de homens, de árvores e de 
pedras como individualidades distintas e separadas umas das outras 
decorre, em parte, de que essas entidades têm suas próprias “proprie-
dades características e obedecem a uma lei determinada de evolução”. 
Mas daí não se segue que essas individualidades estejam totalmente 
separadas ou isoladas umas das outras. Para Bergson, é muito evidente, 
desde que se levem em conta as leis da física e os aspectos microfísicos 
da matéria, que não há uma separação “absolutamente definida” nem 
“limites precisos” entre as coisas e o ambiente e, consequentemente, 
das coisas entre si, que também não há uma “perfeita exterioridade de 
partes umas em relação às outras, isto é, uma independência recíproca 
completa” (ibidem, p.204). 

a origem e o fundamento dessa ideia de inseparabilidade entre os 
componentes do mundo material advêm, segundo o próprio Bergson, 
da física que lhe é contemporânea, em especial, da tese de que os “ob-
jetos do universo material”, quer os considere no nível microfísico 
quer no macrofísico, estão em constante e perpétua interação, agindo 
e reagindo uns sobre os outros: “não existe ponto material que não 
atue sobre outro ponto material qualquer” (Bergson, 1979a, p.204). 
Desse modo, ao mesmo tempo que a física divide os corpos em um 
grande número de partículas elementares, ela estabelece uma ligação 
entre todos eles: “assim, por um lado, ela introduz nele [no corpo] 
tanta descontinuidade e, por outro lado, ela estabelece entre ele e o 
resto das coisas tanta continuidade que se adivinha o que deve haver 
de artificial e de convencional em nossa repartição da matéria em 
corpos” (Bergson, 1972, p.93). entretanto, Bergson demonstra sim-
patia pelas ideias de alguns físicos que, segundo ele, consideram que 
nem mesmo o domínio mais elementar deve ser pensado em termos 
de multiplicidade de partículas individuais e descontínuas. É isso o 
que o filósofo infere das concepções de Faraday e Thomson, os quais 
considerariam a microestrutura da matéria apenas em termos de linhas 
de força e movimentos. 
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Para Faraday, o átomo é um “centro de forças”. ele entende por isto 
que a individualidade do átomo consiste no ponto matemático onde se 
cruzam as linhas de força, indefinidas, irradiando-se através do espaço, 
que o constituem realmente: cada átomo ocupa, assim, para empregar suas 
expressões, “o espaço inteiro no qual se estende a gravidade” e “todos os 
átomos penetram uns nos outros”. Thomson, colocando-se numa ordem 
de ideias bem diferente, supõe um fluido perfeito, contínuo, homogêneo e 
incompreensível, que preencheria o espaço: o que chamamos átomo seria 
um anel de forma invariável, turbilhonando nessa continuidade, que de-
veria suas propriedades à sua forma, sua existência e, consequentemente, 
sua individualidade a seu movimento. (Bergson, 1990b, p.225)

Para Bergson (1990b, p.225), mesmo essas noções de “linha de 
força” e “turbilhão”, as quais nos “mostram, progredindo através da 
extensão concreta, modificações, perturbações, mudanças de tensão 
ou de energia” não seriam uma descrição precisa da realidade material, 
mas apenas “figuras cômodas destinadas a esquematizar cálculos” 
(ibidem, p.226). elas apenas sugeririam “a direção onde buscar a 
representação do real” (ibidem). ainda que essas concepções não nos 
digam efetivamente o que é a realidade material, mas apenas apontem 
a direção para que a representemos adequadamente, podemos delas 
inferir que a realidade material deva ter como propriedade essencial a 
continuidade absoluta, ou seja, ela seria em si mesma indivisível. como 
veremos na próxima subseção, Bergson considera a matéria como se 
fosse uma espécie de fluido vibrante no qual nos inserimos. 

É com essa caracterização da matéria em termos de continuidade 
indivisa que Bergson pretende superar a oposição dualista cartesiana 
a qual estabelecia uma diferença de natureza entre a matéria extensa e 
a sua representação subjetiva inextensa. segundo o filósofo, elimina-se 
o problema da percepção consciente ao se considerar a extensão ma-
terial não mais como uma multiplicidade geométrica e sim como algo 
que mais se assemelha “à extensão indivisa de nossa representação” 
(ibidem, p.202). Bergson chama de extensiva essa extensão indivisa, 
comum à matéria e às nossas imagens perceptivas para diferenciá-la do 
extenso e do inextenso: “o que é dado, o que é real, é algo intermediário 
entre a extensão dividida e o inextenso puro; é aquilo que chamamos de 
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extensivo” (ibidem, p.276). Tudo se passa como se a indivisibilidade de 
nossa percepção decorresse da própria continuidade e indivisibilidade 
natural da matéria e pelo fato de a percepção ser uma apresentação 
da matéria e não a sua reapresentação interna, ou seja, por ela ser um 
recorte na matéria, uma parte do todo, é que ela adquire essa extensão 
indivisível da matéria.     

a matéria extensa, considerada em seu conjunto, é como uma cons-
ciência onde tudo se equilibra, se compensa e se neutraliza; ela oferece, 
de fato, a indivisibilidade de nossa percepção; de sorte que podemos, 
inversamente e sem escrúpulos, atribuir à percepção algo da extensão 
da matéria. estes dois termos, percepção e matéria, vão, assim, um em 
direção ao outro, à medida que nos despojamos do que poderiam ser 
chamado os preconceitos da ação: a sensação reconquista a extensão, 
a extensão concreta retoma sua continuidade e sua indivisibilidade 
naturais. (ibidem, p.246)

Para compreender mais claramente a explicação bergsoniana da 
percepção consciente e como com ela Bergson pretende dissolver a 
oposição entre coisa e representação, entre matéria e espírito, temos 
que considerar uma outra característica da percepção, ou seja, o fato 
de a matéria nos ser dada como uma continuidade sólida heterogênea 
e qualitativa. 

Dissolução da oposição consciência e matéria 

até o momento, a percepção consciente foi tratada apenas em 
termos de espaço e, nesse sentido, vimos o esforço de Bergson para 
superar a oposição entre o extenso e o inextenso, entre a matéria e 
a representação. Para que se compreenda efetivamente a percepção 
consciente, deve-se considerar um outro aspecto sem o qual ela não 
seria possível, o tempo. e é em termos de temporalidade que se deve 
compreender a relação entre a percepção consciente e a matéria, ou seja, 
que se deve explicar a relação entre a heterogeneidade qualitativa das 
imagens perceptivas e as mudanças homogêneas e calculáveis que se 
realizam no espaço às quais parecem pertencer elementos múltiplos 
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e independentes – “homogeneidade aparente dos movimentos na ex-
tensão” (Bergson, 1990b, p.277). a matéria, em seu nível elementar, é 
descrita como uma sucessão contínua e ininterrupta de um grande nú-
mero de estímulos diluídos em um número incalculável de momentos 
“todos solidários entre si, propagando-se em todos os sentidos como 
tremores” (ibidem, p.234). vejamos como Bergson explica a relação 
entre a matéria assim considerada e a qualidade sensível da imagem 
consciente tomando como exemplo, não por acaso,14 a percepção visual, 
em especial a sensação de vermelho, pois, para o filósofo, “a percepção 
visual de um corpo resulta de uma divisão que fazemos na extensão 
colorida” (Bergson, 1972, p.92).15 

segundo o filósofo, em apenas um segundo, em um abrir e fechar 
de olhos, “a luz vermelha – aquela que tem o maior comprimento de 
onda e cujas vibrações são, portanto, as menos frequentes – realiza 400 
trilhões de vibrações sucessivas” (Bergson, 1990b, p.230). ainda que 
para nós tenha se passado apenas um segundo, poder-se-ia dizer, quan-
do se considera apenas esse conjunto sucessivo de trilhões de vibrações, 
que se trata de uma longa sequência, de tal modo que se o último es-
tímulo fosse um ser consciente que pudesse se recordar dos estímulos 
anteriores, o primeiro estímulo estaria localizado num passado muito 
distante, ou seja, considerando-se exclusivamente a perspectiva da 
matéria, perspectiva que ela obviamente não tem, essa seria “uma his-
tória extraordinariamente longa que se desenrola no mundo exterior” 
(Bergson, 1993b, p.15). esses números são tão extraordinários que, 
continua Bergson, se fosse possível adequar o ritmo de nossa duração 
interior para contar ou registrar conscientemente aqueles trilhões de 
oscilações sucessivas – “eventos monótonos e desinteressantes” –, ou 

 14 Poderíamos nos perguntar por que Bergson não privilegia a percepção tátil, já 
que é a ela que costumeiramente associamos a noção de solidez dos objetos tal 
como dada na percepção consciente. Talvez seja porque, como já nos referimos 
anteriormente, Bergson considera que a percepção tátil é a principal responsável 
pela ideia de percepção como representação interna da materialidade.

 15 “o que é dado à nossa percepção [...] é uma continuidade de extensão sobre a 
qual são desenroladas as qualidades: é mais especialmente uma continuidade de 
extensão visual e, consequentemente, de cor” (Bergson, 1972, p.698).
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seja, se “pudéssemos estirar essa duração, isto é, vivê-la num ritmo 
mais lento” de tal modo que “à medida que esse ritmo diminuísse”, a 
cor se empalideceria, alongando-se em “impressões sucessivas [...] cada 
vez mais próximas de se confundirem com estímulos puros” (Bergson, 
1990b, p.228), precisaríamos de “25 mil anos para concluir a opera-
ção” (ibidem, p.231). Bergson explica que esse cálculo pressupõe que 
o “menor intervalo de tempo vazio de que temos consciência é igual, 
segundo exner, a dois milésimos de segundo”, e que somos capazes 
de assistir “ao desfile de 400 trilhões de vibrações, todas instantâneas, 
e apenas separadas umas das outras pelos dois milésimos de segundo 
necessários para distingui-las” (ibidem). Bergson conclui que a “sen-
sação de luz vermelha experimentada por nós durante um segundo 
corresponde, em si, a uma sucessão de fenômenos que, desenrolados 
em nossa duração com a maior economia de tempo possível, ocupariam 
mais de 250 séculos de nossa história” (ibidem), ou, se preferirmos, 
“a sensação condensa na duração que nos é própria, e que caracteriza 
nossa consciência, imensos períodos que poderíamos chamar, por 
extensão, a duração das coisas” (Bergson, 1993b, p.16).

o exemplo da sensação de vermelho ilustra a tese mais geral de 
Bergson, a qual provavelmente não se restringe ao sentido da visão, 
segundo a qual a diferença entre a percepção consciente heterogênea e 
qualitativa e a sucessão material elementar homogênea e quantitativa 
é uma diferença apenas de ritmo ou de tensão. a “homogeneidade 
relativa das mudanças objetivas” dever-se-ia ao seu “relaxamento 
natural” e a “heterogeneidade das qualidades sensíveis” derivar-se-ia 
de sua contração. o escoamento contínuo material nos aparece como 
uma matéria fragmentada e descontínua, ou seja, como objetos sólidos, 
distintos uns dos outros, porque os contraímos. assim, a diferença de 
aspecto entre a homogeneidade material e a heterogeneidade qualita-
tiva da percepção consciente derivar-se-ia da contração da sucessão 
material em uma “duração demasiado estreita para escandir seus 
momentos” (Bergson, 1990b, p.230). Perceber seria, então, condensar 
períodos enormes de uma existência infinitamente diluída, ou seja, um 
grande número de vibrações sucessivas, em alguns momentos mais 
diferenciados e únicos da duração da consciência. É assim que a con-
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tinuidade indivisa da matéria é percebida como descontinuidade pela 
consciência. e é o ritmo condensado de nossa duração, proporcional 
ao nosso comprometimento com as necessidades práticas, que produ-
ziria a condensação e a imobilização das próprias coisas, ocultando, ao 
mesmo tempo, o fato de que a matéria, considerada em si mesma, no 
nível microfísico, ou, nos termos de Bergson, em sua “profundidade”, 
está mudando o tempo todo.  

o olhar que lançamos ao nosso redor, de momento a momento, só 
percebe, portanto, os efeitos de uma infinidade de repetições e evoluções 
interiores, efeitos por isso mesmo descontínuos e cuja continuidade é 
restabelecida pelos movimentos relativos que atribuímos a “objetos” no 
espaço. a mudança encontra-se por toda parte, mas em profundidade; 
nós a localizamos aqui e acolá, mas na superfície; e constituímos, assim, 
corpos ao mesmo tempo estáveis quanto a suas qualidades e móveis quanto 
a suas posições, uma simples mudança de lugar condensando nele, a nossos 
olhos, a transformação universal. (ibidem, p.234)

se o conteúdo da percepção consciente consiste, a cada momento, na 
condensação de uma longa história de vibrações sucessivas, as últimas 
e as anteriores imediatas, então a percepção consciente presente inclui 
necessariamente o passado. já vimos na seção anterior que o futuro é 
um componente do presente perceptivo consciente, e isso pelo fato de 
a percepção ser uma seleção no presente daquilo que é importante para 
o nosso futuro imediato e também distante. se, ao referir-se ao futuro, 
o presente é ação, ao incluir o passado, ainda que imediatamente recen-
te, como vimos na sensação, ele é memória.16 É por isso que Bergson 

 16 Bergson apresenta também um exemplo de percepção auditiva de uma sequência 
discursiva para reforçar a inseparabilidade entre o presente e o passado na percep-
ção consciente. “neste momento eu converso com os senhores, pronuncio a palavra 
‘conversação’. É claro que minha consciência representa esta palavra de uma só 
vez; caso contrário, ela não veria aí uma palavra única, ela não lhe atribuiria um 
sentido. entretanto, quando articulo a última sílaba da palavra, as três primeiras 
já foram articuladas; elas estão no passado em relação à última, que deveria então 
estar no presente. Mas esta última sílaba, ‘ção’, não a pronuncio instantaneamente; 
o tempo, por mais curto que seja, durante o qual eu a emiti, é decomponível em 
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afirma que o presente consciente não é um ponto ideal matemático, 
que ele envolve uma duração que compreende simultaneamente o 
passado e o futuro. 

você define arbitrariamente o presente como o que é, quando o presente 
é simplesmente o que se faz. nada é menos que o momento presente, se 
você entender por isso esse limite indivisível que separa o passado do 
futuro. Quando pensamos esse presente como devendo ser, ele ainda não 
é; e, quando o pensamos como existindo, ele já passou. se, ao contrário, 
você considerar o presente concreto e realmente vivido pela consciência, 
pode-se afirmar que esse presente consiste, em grande parte, no passado 
imediato. na fração de segundo que dura a mais breve percepção pos-
sível de luz, trilhões de vibrações tiveram lugar, sendo que a primeira 
está separada da última por um intervalo enormemente dividido. a sua 
percepção, por mais instantânea, consiste, portanto, numa incalculável 
quantidade de elementos rememorados e, para falar a verdade, toda 
percepção é já memória. Nós só percebemos, praticamente, o passado, o 
presente puro, sendo o inapreensível avanço do passado a roer o futuro. 
(Bergson, 1990b, p.166)

a participação da memória no processo perceptivo consciente é 
importante, pois implica a participação do espírito na percepção, a 
relação entre espírito e matéria, pois, como vimos no capítulo anterior, 
a “demonstração” de que a memória ultrapassa a atividade cerebral 
é interpretada por Bergson como a demonstração de que o espírito é 
irredutível e essencialmente distinto da matéria. como entender então 
a relação entre espírito e matéria na percepção consciente? a percepção 
consciente é considerada por Bergson como uma atividade do espírito 

partes, e estas partes estão no passado em relação à última delas, que estaria no 
presente definitivo, se não fosse por sua vez decomponível: de maneira que, por 
mais que tentemos, não podemos traçar uma linha de demarcação entre o passado e 
o presente, nem, consequentemente, entre a memória e a consciência. na verdade, 
quando articulo a palavra ‘conversação’, tenho presente no espírito não somente o 
começo, o meio e o fim da palavra, mas ainda as palavras que a precederam, mais 
ainda tudo o que já pronunciei na frase; caso contrário, teria perdido o fio de meu 
discurso” (Bergson, 1993b, p.55).
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na qual ele “toma contato com a matéria e também se distingue dela”. 
o espírito se distingue da matéria por ser consciência pessoal, e essa 
consciência pessoal só é possível pelo fato de o espírito ser uma me-
mória17 que, na percepção, sintetiza o passado e o presente tendo em 
vista o futuro (ibidem, p.248). Diferentemente do espírito, a matéria 
não é uma consciência pessoal, ela seria uma “espécie de consciência, 
infinitamente diminuída e infinitamente diluída e relaxada, uma 
consciência impessoal” (Bergson, 1972, p.1085). entender essa ca-
racterização bergsoniana da matéria em termos de consciência, ainda 
que impessoal, é compreender a sua explicação para a aproximação 
entre espírito e matéria na percepção consciente.  

Bergson diz logo no início de Matéria e memória que a distinção 
entre o corpo e o espírito deve ser estabelecida em razão do tempo e não 
do espaço e, como vimos anteriormente com o exemplo da sensação 
de vermelho, em razão de graus de tensão. como já bem o sabemos, e 
Bergson o reafirma, ao se propor a distinção entre espírito e matéria em 
termos de espaço, atribui-se a extensão ao corpo e considera-se a alma 
como inextensa, ou seja, fora do espaço, referência clara a Descartes. 
Institui-se uma diferença radical, sem graus intermediários, tornando 
impossível a união ou aproximação entre essas duas “substâncias” – 
“não comporta graus: a matéria está no espaço, o espírito está fora do 
espaço; não há transição possível entre eles [...] são como duas vias 
férreas que se cortariam em ângulo reto...” (Bergson, 1990b, p.250). 

o que se ganha ao estabelecer que espírito e matéria são duas formas 
de duração cuja diferença é apenas de ritmo, de condensação, de tensão? 
Para Bergson, isso significa que não estamos diante de “uma diferença 
essencial, nem mesmo uma distinção verdadeira” (ibidem, p.245), não 
havendo, portanto, uma “distância intransponível” entre o espírito e a 
matéria: “Mas é bem verdade [...] que esses dois termos não são tão ra-
dicalmente diferentes que uma união não se possa produzir entre eles” 
(Bergson, 1972, p.492). Tratar-se-ia, assim, para retomar a analogia 
anterior, de dois trilhos que “se ligam por uma curva, de modo que se 

 17 atividade que envolve a memória, visto que consiste em “ligar os momentos 
sucessivos da duração das coisas” (Bergson, 1990b, p.249).
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passa insensivelmente de uma via à outra” (Bergson, 1990b, p.250). 
Para que a mudança contínua e ininterrupta, o espírito, “possa agir” 
e sofrer a ação da matéria, que é, também, uma mudança do mesmo 
gênero, deve ocorrer um “efeito de imobilidade” como decorrência de 
“uma certa regulagem da mobilidade sobre a mobilidade” (Bergson, 
1993a, p.175). Retomando a metáfora dos trens Bergson (1993a, 
p.159) diz: “os viajantes de dois trens que marcham sobre duas vias 
paralelas “não podem se estender a mão pela portinhola e conversar 
conjuntamente, a não ser que eles estejam ‘imóveis’, isto é, que eles 
marcham no mesmo sentido, com a mesma velocidade”.

essa metáfora, a qual nos ajuda a compreender o modo como o filó-
sofo entende a relação entre espírito e matéria na percepção consciente, 
ou seja, em termos de uma aproximação entre a consciência e a matéria 
circundante, não esclarece, a nosso ver, a relação entre a consciência 
e o corpo ao qual está ligada. embora Bergson diga que a solução do 
primeiro problema indica o caminho para a solução do segundo, isso 
não parece óbvio. além do mais, não encontramos na obra de Bergson 
um enfrentamento direto do problema da ligação entre consciência e 
corpo diferentemente do grande número de argumentos apresentados 
a favor da irredutibilidade da consciência ao corpo. o que não parece 
claro é como essa ligação, que não nos esqueçamos é para Bergson da 
alma com o corpo, acontece. Tendo em vista a importância dessa ques-
tão para a compreensão do pensamento de Bergson, ocupar-nos-emos 
dela mais detalhadamente a seguir, última seção deste capítulo.    

Considerações finais

como dissemos, a questão sobre a qual gostaríamos de refletir 
no final deste capítulo é se a teoria bergsoniana da percepção, relação 
entre consciência e matéria, aponta para uma solução, como Bergson 
pretende, do problema da relação entre consciência e corpo. Para 
colocar mais claramente o problema, é preciso que nos lembremos de 
que, no Ensaio, Bergson estabeleceu que a consciência é essencialmente 
distinta da matéria e que em Matéria e memória a consciência aparece 
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como irredutível aos processos corporais, podendo, até mesmo, viver 
separada do corpo, como o atesta a tese da imortalidade da alma. com 
a distinção e a irredutibilidade da consciência ao corpo, o desafio é 
explicar a sua relação, o que Bergson procura fazer em uma outra 
parte importante de Matéria e memória, a partir de sua explicação da 
percepção consciente cujo conteúdo não seria nem uma representação 
mental nem a coisa em si, mas algo entre os dois, uma imagem, para 
utilizar o termo proposto por Bergson. 

a imagem não seria uma representação mental produzida pelo 
cérebro, pois Bergson não vê como seria possível que uma parte da 
matéria, o corpo, a rigor uma parte do corpo, o cérebro, possa trans-
formar estímulos materiais em estados de consciência subjetivos e 
inextensos que se projetariam no mundo externo. 

se raciocina, ainda hoje, como se a matéria, considerada em si mes-
ma, tivesse suas propriedades geométricas como qualidades essenciais: 
extensão, figura, movimento, etc. Uma certa porção dessa extensão, que 
cada um de nós chama seu corpo, recolheria em sua periferia alguns desses 
movimentos. eles os transmitiria, de uma forma ou de outra, aos centros 
cerebrais da percepção. aí se realizaria uma mudança inesperada: as quali-
dades sensíveis surgiriam sob a forma de estados de consciência do sujeito 
perceptivo e, projetadas para fora do organismo, elas recobririam os corpos 
exteriores de onde o movimento emanava... (Bergson, 1972, p.643)

contra essa explicação, Bergson propõe que se entenda a percepção 
sensível não como algo que se produz no “interior do cérebro”, uma 
representação do mundo, mas como sendo um recorte “nas próprias 
coisas” e, nesse sentido, uma apresentação do mundo, como o senso 
comum a entende: “aquele que fala de uma mesa e que não conhece 
a metafísica (nem mesmo aquela que implica nossa psicologia) está 
convencido de que há uma coincidência e mesmo identidade entre sua 
percepção da mesa e a própria mesa, visto que ele não faz nenhuma 
distinção entre a mesa e o que ele dela percebe”.18 (ibidem).

 18 assim, só cabe falar em representação em Bergson se usarmos esse termo com o 
sentido de imagem do espírito, seja uma imagem que independe da relação com o 
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Mas isso não significa que essa imagem de senso comum da ma-
téria, e nem mesmo a concepção dos físicos em termos de partículas 
elementares, seja uma descrição precisa da natureza da matéria, a qual 
segundo Bergson (1990b, p.276) seria mais bem caracterizada em ter-
mos de um fluido ou “energia vibrante” contínuos, cuja propriedade 
não seria, como já vimos, nem a extensão, nem a inextensão: “o que 
é dado, o que é real, é algo intermediário entre a extensão dividida 
e o inextenso puro; é aquilo que chamamos extensivo”. essa seria a 
matéria considerada numa perspectiva espacial. e numa perspectiva 
temporal? como vimos no exemplo da percepção da cor vermelha, 
tratar-se-ia de um conjunto de vibrações sucessivas e infinitamente 
rápidas, quando comparadas com os eventos sucessivos por nós per-
cebidos conscientemente, os quais seriam contraídos ou condensados 
em nossa percepção.  

Binet denunciava o paradoxo dessa concepção bergsoniana da 
percepção segundo a qual o “eu” estaria ao mesmo tempo nos objetos 
que percebe e fora deles, “como eu estaria, ele diz, nos objetos que 
percebo?” (Bergson, 1972, p.645). Bergson responde a essa objeção 
com uma outra pergunta que apontaria para os limites do materialismo 
representacionista: “como eu estaria “no cérebro que os percebe?” 
(ibidem). Para Bergson, o “eu” está tanto no cérebro quanto no objeto 
percebido, mais ainda, ele está “virtualmente” ou “inconscientemente” 
em todo o perceptível, sendo o corpo uma imagem privilegiada apenas 
pelo fato de por meio dela podermos “agir sobre todas as imagens vi-
zinhas” (ibidem, p.643). Mas isso não parece pouco, afinal esse papel 

percebido, no mesmo sentido que Descartes define ideia como imagens das coisas 
quer existam ou não, tais como quimeras, Deus, anjos etc., seja efetivamente uma 
lembrança. É o que podemos concluir das seguintes observações que Bergson faz 
sobre o uso dos termos representação e apresentação. “a nossa palavra repre-
sentação é uma palavra equívoca que deveria, de acordo com a etimologia, não 
designar nunca um objeto intelectual apresentado ao espírito pela primeira vez. 
seria necessário reservá-la para as ideias ou para as imagens que trazem a marca 
de um trabalho anterior efetuado pelo espírito. Dever-se-ia, então, introduzir a 
palavra apresentação (igualmente empregada pela psicologia inglesa) para designar 
de uma maneira geral tudo o que pura e simplesmente é apresentado à inteligência” 
(lalande, 1993, p.82).
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mediador do corpo como instrumento de ação sobre os objetos cir-
cundantes pressupõe uma ligação entre o espírito e esse corpo, ligação 
essa que requer uma explicação. É o próprio Bergson (1990b, p.246) 
quem diz que sua teoria da percepção “esclarece, em certa medida, a 
questão para a qual todas as nossas pesquisas convergem, a da união 
da alma e do corpo”. e isso pelo fato de, na percepção, consciência 
e alma não apenas entrarem em contato com a matéria externa, mas 
também com o corpo: “consciência e matéria, alma e corpo entram 
assim em contato na percepção” (ibidem). 

como vimos anteriormente, há um privilégio do corpo em relação 
às outras percepções, primeiramente porque o corpo seria a única 
imagem da qual temos uma percepção externa e uma percepção in-
terna – afecção –; e, segundo, porque é a partir do corpo, ao qual a 
alma se sente especialmente ligada, que ela se atualiza e age sobre os 
outros corpos que os cercam. o problema a nosso ver consiste em 
explicar a ligação entre a alma e um corpo em especial, problema esse 
que a teoria bergsoniana da percepção consciente não parece resolver. 
como entender o fato de Bergson não tocar nessa questão, ou seja, de 
não haver na obra do filósofo algo que se assemelhe ou que exerça a 
mesma função que a hipótese, ainda que insatisfatória, da glândula 
pineal cartesiana?

Uma possível resposta é que essa explicação de Bergson da percep-
ção consciente dissolve o problema, ou seja, a oposição entre a alma e 
o corpo, a partir da sua caracterização da matéria não como algo sólido 
e descontínuo, mas como algo de natureza temporal e vibracional, ao 
qual o filósofo se refere frequentemente como consciência. essa hi-
pótese parece problemática, se considerarmos que Bergson destaca o 
tempo todo o importante papel do cérebro, não como um produtor de 
representações e um arquivo de lembranças, e sim como uma estrutura 
complexa que propicia ações indeterminadas e livres e, consequente-
mente, a experiência consciente. em outras palavras, há em Bergson 
uma relação profunda entre a consciência e o corpo e, numa medida 
importante, uma oposição entre consciência e matéria. a ênfase nessa 
oposição é, como veremos no próximo capítulo, a perspectiva domi-
nante do livro subsequente a Matéria e memória, A evolução criadora. 
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o fato de suposta identidade entre matéria e consciência não eliminar o 
tom dualista dominante na teoria bergsoniana nos permite questionar 
o alcance e os limites dessa identidade. 

ao recorrer à microfísica e apresentar a matéria como uma espé-
cie de fluido ou energia temporal, não nos parece que Bergson tenha 
abandonado uma caracterização física da matéria que a distinguiria 
essencialmente da consciência ou espírito. Primeiro, porque é razoá-
vel supor que, pelo menos em princípio, uma substância física pode 
ser apreendida pelos sentidos corpóreos ou por instrumentos físicos 
que operem como sua extensão, o que não seria o caso da experiência 
consciente à qual só teríamos acesso, conforme a argumentação do 
próprio Bergson apresentada no capítulo 1, pela via intuitiva, ou 
seja, imediatamente e sem a mediação sensível. segundo, porque, 
tratando-se de substâncias idênticas, não faria sentido postular e 
tentar demonstrar, o que, como vimos, Bergson faz inúmeras vezes, a 
imortalidade da alma, ou seja, a sobrevivência da alma após a morte do 
corpo, o que seria o mesmo que defender a existência da “consciência 
consciente” após a morte da “consciência matéria”. algum tipo de 
diferença fundamental entre essas duas consciências teria que existir 
para que isso fosse possível, o que significaria a manutenção de uma 
perspectiva dualista.  

   Por fim, devemos nos perguntar sobre os fundamentos empíricos 
da concepção bergsoniana a respeito do papel do cérebro na percepção 
e na memória, os quais implicam a irredutibilidade da consciência/
espírito ao corpo. em que medida os fatos patológicos citados pelo 
filósofo permitem afirmar de maneira segura que o cérebro não é um 
produtor de representações e um arquivo de lembranças, mas apenas 
um centro de ação, funções essas as quais deveriam ser atribuídas à 
alma ou espírito. as críticas bergsonianas afetam fundamentalmente 
uma concepção localizacionista estrita das funções mentais. Mas 
críticas semelhantes ao localizacionismo poderiam ser feitas, e de fato 
o foram, sem sair do âmbito de uma neurofisiologia materialista. o 
próprio Bergson reconhece o caráter hipotético de sua interpretação es-
piritualista dos fenômenos patológicos e normais relacionados às lesões 
e alterações do funcionamento cerebral. Mas parece que, no final das 
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contas, o filósofo supõe que a existência da alma já estava demonstrada 
anteriormente no Ensaio a partir da apreensão direta e imediata das 
experiências subjetivas conscientes e que caberia a Matéria e memória 
apenas reforçar essa tese a partir de uma interpretação precisa dos fatos 
da psicologia patológica associada a lesões cerebrais e da psicologia 
normal. Tentamos mostrar que esse empreendimento implica algumas 
dificuldades sendo a principal delas a produção de uma explicação 
satisfatória da relação/união entre o espírito e o corpo.


