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4
conSciência e matéria: imanência

e tranScendência

Considerações iniciais

como vimos no capítulo anterior, o qual tinha como fio condutor 
principal a obra A evolução criadora, o dualismo consciência e matéria 
não se restringe aos seres humanos, estendendo-se aos seres vivos em 
geral, ao mesmo tempo que oferece a chave para a compreensão da na-
tureza e da evolução da vida. esse enfoque dualista é mantido, e como 
veremos, até ampliado, no quarto livro mais importante de Bergson, 
As duas fontes da moral e da religião de 1932, o qual, como podemos 
observar, foi publicado 25 anos após A evolução criadora de 1907. 
Utilizando aí o termo “energia”, ao qual se refere explicitamente em 
outros textos como “energia espiritual”, Bergson (1992, p.221) volta 
a postular que a pluralidade de formas que a vida assumiu no decorrer 
da evolução resulta da ação de um “grande fluxo de energia criadora” 
o qual se “lança na matéria para obter dela o que pode”. Pôde pouco 
em muitos casos, por exemplo, o dos insetos, “cuja atividade girava 
infinitamente no mesmo círculo, cujos órgãos eram instrumentos 
completos [...] cuja consciência deslizava no sonambulismo do instinto 
[...] cuja organização é sábia, mas onde o automatismo é completo” 
(ibidem). Pôde muito em poucos casos, ou seja, foi apenas na linha 
evolutiva que chegou ao homem que o “esforço criador passou com 
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êxito”, que a consciência adquiriu, ao “atravessar a matéria [...] como 
num molde, a forma da inteligência fabricadora” e “a invenção, que 
traz em si a reflexão, expandiu-se em liberdade” (ibidem, p.222). como 
foi dito anteriormente, somente o homem tem o privilégio de reunir as 
condições psicobiológicas para dar continuidade ao movimento vital; 
somente essa forma de vida na Terra teria dado prosseguimento ao 
élan criador que traz em si. 

esse enfoque dualista e sedutoramente finalista do pensamento 
bergsoniano é justificado na medida em que é complementado em As 
duas fontes da moral e da religião. Bergson se propõe aí, como o próprio 
título sugere, a investigar a origem da moral e da religião concluindo, 
como veremos, que se trata de duas fontes distintas e opostas, uma 
ligada às necessidades práticas da vida individual e social e a outra, que 
ao mesmo tempo que transcende as determinações materiais e sociais, 
imporia à ação humana a sua natureza criadora. a moral humana, que 
Bergson chama de “moral concreta”, seria um misto de duas morais 
essencialmente diferentes, uma determinada socialmente, que teria a 
forma de “pressão social” ou “força social”, e a outra, em consonância 
com o élan vital ou com a energia espiritual divina, que teria a forma de 
“atração” ou “força supra-social” (ibidem, p.65). Procuraremos, a seguir, 
explicitar os componentes desse misto, o que nos levará ao que pensamos 
ser a justificativa transcendente da metafísica dualista de Bergson. 

A fonte social da consciência moral

I

Bergson apresenta inicialmente o que seria uma concepção natura-
lista da moral e da vida social para depois apontar os seus limites. De 
acordo com essa, o caráter de obrigação moral assumido por uma ação 
individual aponta para o poder que a sociedade tem sobre cada indivíduo, 
poder semelhante ao das leis da natureza, forças invisíveis e necessárias 
que subordinam cada parte ao todo. em decorrência das leis morais e 
sociais os indivíduos estariam “ligados entre si como as células de um 
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organismo ou, o que vem a ser quase a mesma coisa, como as formigas 
de um formigueiro” (ibidem, p.83). Muitos dos comportamentos hu-
manos reforçariam essa visão da moral como uma determinação social.  
É o caso, por exemplo, da obediência na infância – vale o mesmo para a 
infância da humanidade – período no qual se obedeceria por hábito sem 
se interessar pelos motivos; obedecemos em virtude da autoridade que 
uma pessoa desfruta, a qual atribuímos à posição que ela ocupa. os pais 
e mestres nos aparecem como intermediários, como se, por trás deles, 
“adivinhássemos algo de imenso, ou antes, de indefinido” (ibidem, p.1). 
Mais maduros – o mesmo serve para a humanidade –, continuamos a 
obedecer habitualmente, só que agora relacionamos explicitamente a 
nossa obediência ao “peso da sociedade”. 

os hábitos de obedecer, enraizados na vida social, exerceriam 
“pressão sobre a nossa vontade”, constituindo-se como obrigações 
sociais. Muitas dessas obrigações, que seriam pequenas isoladamen-
te, ganhariam força, a partir do conjunto: “o coletivo vem reforçar 
o singular, e a fórmula “é o dever” triunfa sobre as hesitações que 
pudéssemos ter frente a um dever isolado” (ibidem, p.3). como se 
as obrigações exercessem sobre nós poderes semelhantes aos das leis 
da natureza, seríamos unânimes na condenação ou aplauso de certas 
ações. o sentimento de liberdade que experimentamos em relação 
aos nossos gostos, desejos e fantasias esconderia o fato de que nossas 
ações são frequentemente habituais, ou seja, se realizam sob a pres-
são, nem sempre consciente, das exigências externas indispensáveis 
à vida social. Daí não se questionar muitas vezes os preceitos morais, 
considerando-se que as ações contrárias a eles decorreriam de nossa 
fraqueza pessoal e o questionamento da moral estabelecida nos afas-
taria da condição humana e nos diferenciaria de outros homens que 
seriam melhores do que nós. “nessa feliz ilusão repousa boa parte da 
vida social” (ibidem, p.4).

Para Bergson, a própria sociedade estimula essa ilusão da oni-
potência das obrigações ao enunciar as leis naturais como se fossem 
princípios universais e eternos e as leis morais como se fossem leis 
da natureza. Por um lado, ao atingirem “certa generalidade”, as leis 
naturais revestiriam a “forma de um mandamento”, como se os fatos 
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obedecessem às leis que os precedem: “é preciso verdadeiramente 
lutar contra si mesmo para imaginar os princípios da mecânica de 
outro modo que não inscritos desde a eternidade nas tábuas transcen-
dentes que a ciência moderna seria levada a procurar em outro monte 
sinai” (ibidem, p.5). Por outro lado, o imperativo moral aparece como 
uma lei da natureza, e a sua infração, como antinatural: “mesmo 
que a infração seja frequentemente repetida, para nós seria como a 
exceção que estaria para a sociedade, como a monstruosidade está 
para a natureza” (ibidem). a religião ajudaria a dar ao imperativo 
social o caráter de lei natural ao preencher o intervalo entre “um 
mandamento da sociedade e uma lei da natureza”, introduzindo um 
outro mundo onde a ordem é perfeita – o céu –, onde não se pode 
fugir das recompensas ou castigos – justiça perfeita. 

Um aspecto fundamental do dever moral, o qual explicaria em 
parte a sua eficácia, consiste no fato de ele não ser considerado apenas 
como uma exigência exterior aos indivíduos com a qual eles poderiam 
ou não concordar, mas sim como as suas próprias exigências, ou seja, 
os indivíduos internalizam os valores morais. Daí Bergson afirmar 
que a obrigação, antes de se constituir como um “vínculo entre os 
homens”, constitui-se como uma ligação de cada um a si mesmo. as 
exigências práticas seriam constitutivas de nossa estrutura psíquica, 
fazendo-se a sociedade presente em cada um de seus membros por 
meio da memória, da imaginação e da linguagem. Um exemplo que 
ilustra e ao mesmo tempo confirmaria essa tese bergsoniana é o de 
Robson crusoé, alguém que mesmo isolado em sua ilha não deixa de 
estar em contato com a civilização, ou seja, alguém que faz, “isolado, o 
que faria com o encorajamento e mesmo o apoio de toda a sociedade” 
(ibidem, p.9). esse contato é material, “os objetos manufaturados que 
ele salvou do naufrágio”, e é também moral, de onde tira sua energia 
da sociedade à qual continua ligado. 

aqueles a quem as circunstâncias condenam por certo tempo à solidão, 
e que não encontram em si mesmos os recursos da vida interior profun-
da, sabem o que lhes custa “deixar-se às soltas”, isto é, o não fixarem o 
eu individual no nível prescrito pelo eu social. Terão, pois, o cuidado 
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de manter esse eu social, para que ele em nada esmoreça sua severidade 
para com o outro. em caso de necessidade, lhe darão um ponto de apoio 
material e artificial. (ibidem)

a internalização das exigências morais explicaria o sentimento de 
remorso que em alguns casos chega a levar o criminoso a confessar 
os crimes cometidos. se o crime por ele cometido o coloca fora da 
sociedade que traz em si, isola-o de outros homens, o ato de confessar 
reintegrá-lo-ia; seria como se ele próprio se condenasse, colocando-se 
ao lado da sociedade, ou seja, a melhor parte de sua pessoa “escaparia 
desse modo à punição”. ainda que confessasse a uma única pessoa, 
estaria mantendo com a sociedade uma ligação, ainda que tênue, pois 
isso mostraria que “não rompeu completamente com ela, nem com o 
que traz dela em si mesmo” (ibidem, p.11).

Bergson entende que os crimes são casos extremos e excepcionais 
de transgressão moral e que normalmente os homens se ajustam ha-
bitualmente às obrigações sociais: eles fazem o que a sociedade deles 
espera. Isso seria facilitado pelos intermediários entre cada um e a 
sociedade e as obrigações que se tem para com cada um deles: a família, 
o trabalho, a comunidade, a vizinhança, o bairro. o grande volume de 
obrigações as torna mais concretas e, portanto, mais facilmente aceitas, 
coincidindo com a tendência “tão habitual que a consideramos natural, 
a desempenhar na sociedade o papel que nosso lugar nela nos atribui” 
(ibidem, p.12). assim, as ações cotidianas, as escolhas ante as inúmeras 
situações – lugares – sociais com os quais o indivíduo se vê confrontado 
seriam, geralmente, traçados pela sociedade. Mesmo sem ter cons-
ciência, e sem fazer esforço, seguiríamos o itinerário que a sociedade 
traçou, ou seja, “o dever é cumprido quase sempre automaticamente; 
e a obediência ao dever, se nos ativermos ao caso mais frequente, seria 
definida como um ir a esmo ou um desleixo” (ibidem, p.13).

II

a aproximação entre as ações humanas habituais e os compor-
tamentos instintuais das abelhas e formigas é explicada a partir da 
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origem evolutiva comum do instinto e da inteligência, os quais, como 
vimos no capítulo anterior, teriam se dissociado a partir de um dado 
momento da evolução da vida e formado duas grandes linhas evolutivas 
divergentes, a dos artrópodes e a dos vertebrados. vimos, também, 
que o instinto e a inteligência estão voltados essencialmente para a 
utilização de instrumentos; no primeiro caso, instrumentos imutáveis, 
os “órgãos proporcionados pela natureza”; no segundo, “instrumentos 
inventados, por conseguinte variáveis e imprevistos”. o que é rele-
vante aqui é que a eficácia do trabalho dependeria, em ambos os casos, 
da especialização, portanto, da divisão do trabalho, portanto da vida 
social. assim, a vida social estaria intimamente vinculada, devendo 
sua razão de ser a objetivos práticos.

a vida social é, desse modo, imanente, como um vago ideal, ao instinto 
como à inteligência; esse ideal encontra a sua realização mais completa na 
colmeia ou no formigueiro, de um lado, e de outro nas sociedades huma-
nas. humana ou animal, a sociedade é uma organização; ela implica uma 
coordenação e em geral também uma subordinação de elementos uns aos 
outros; ela oferece, pois, simplesmente vivido ou, além, representado, um 
conjunto de regras ou de leis. (ibidem, p.22)

embora a eficácia do trabalho que torna possível a sobrevivência 
dependa da vida social, as ações “destinadas a manter a conservação 
e a coesão do grupo” teriam, nos dois tipos de sociedade, uma origem 
natural. as ações instintivas seriam determinadas necessariamente 
pela própria natureza, por uma força que faz com que “cada formiga 
trabalhe para o formigueiro e cada célula de um tecido para o orga-
nismo” (ibidem, p.94). as ações habituais seriam também derivadas 
originariamente da natureza e não da vida social. ainda que se goste de 
dizer que a obrigação é a coerção que a sociedade exerce “necessaria-
mente” sobre os seus membros, não se deve ignorar que, para Bergson, 
a sociedade não é o originário – “não se explica por si mesma” –, que 
ela só existe por causa da contribuição de um “conjunto de disposições 
inatas” dos indivíduos. a natureza seria responsável por fazer que a 
espécie humana fosse sociável. ela “nos impôs o viver em sociedade”, 
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ou seja, “uma força de sentido constante que está para a alma como o 
peso para o corpo, assegura a coesão do grupo inclinando a um mes-
mo sentido as vontades individuais” (ibidem, p.283). nesse sentido, 
a obrigação representa a “pressão que os elementos da sociedade 
exercem uns sobre os outros, para manter a forma do todo” (ibidem, 
p.53), sendo cada “sistema de hábitos” que “está prefigurado em cada 
um de nós” o efeito dessa pressão. como o instrumento principal do 
homem é a inteligência, “a manutenção da vida social” ficou atrelada a 
um mecanismo “semi-inteligente”. se é na natureza que está o funda-
mento da vida social, é também a partir dela que se justifica a presença 
e submissão à obrigação: “esse mecanismo, cada peça do qual é um 
hábito, mas cujo conjunto é comparável a um instinto, foi preparado 
pela natureza” (ibidem, p.53).

se, porém, por um lado, tendo em vista a origem comum, pode-se 
aproximar o comportamento habitual do instintivo e, nesse aspec-
to, a sociedade humana da sociedade de insetos, por outro, haveria 
uma diferença fundamental entre elas, um verdadeiro abismo que 
as separaria. no caso da vida social humana, poder-se-ia facilmente 
observar, por exemplo, comparando-se as diferentes culturas, que 
ações morais habituais específicas são contingentes, embora não seja 
contingente, sendo mesmo a “base da sociedade”, o “hábito de contrair 
esses hábitos”. Isso quer dizer que apenas o “todo da obrigação” pode 
ser comparado ao instinto tanto pela sua “intensidade quanto pela 
regularidade” (ibidem, p.21). na sociedade instintiva, a organização 
seria invariável, a estrutura determinaria a função, ou seja, a própria 
natureza imporia cada uma das regras comportamentais. já a sociedade 
humana seria aberta ao progresso, o que significa que se pode escolher, 
pelo menos até certo ponto, o “tipo de organização social” (ibidem, 
p.283). o que é natural, nesse caso, é apenas a “necessidade de uma 
regra”; desse modo, só no âmbito da obrigação em geral, “o todo da 
obrigação”, a “obrigação pura”, haveria uma aproximação “do instinto 
naquilo que ele tem de imperioso”, enquanto que não se poderia dizer 
o mesmo das obrigações particulares. 

ainda que a presença da moral nas sociedades humanas e de insetos 
tenha se originado em uma espécie de “instinto virtual”, algo do mesmo 
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gênero que o da linguagem nos dois tipos de sociedade, a própria lin-
guagem teria características distintas relevantes. no caso das formigas, 
a natureza teria fornecido os sinais invariáveis que elas trocam entre si, 
enquanto aos homens a natureza teria concedido a “faculdade de falar”, 
mas não a linguagem, o léxico e a sintaxe que, enquanto “produtos do 
uso”, estariam associados à inteligência (ibidem, p.23). Desse modo, se, 
por um lado, a forma aproxima a obrigação humana dos instintos, por 
outro, a relação entre a forma e a matéria os separa profundamente: 

a obrigação que encontramos no fundo de nossa consciência e que de 
fato, como a palavra bem o indica, nos liga aos demais membros da 
sociedade, é um vínculo do mesmo gênero que o liame que une umas às 
outras as formigas de um formigueiro ou as células de um organismo: é a 
forma que assumiria esse laço aos olhos de uma formiga que se tornasse 
inteligente como um homem, ou de uma célula orgânica que se tornasse 
tão independente em seus movimentos como uma formiga inteligente. 
Falo, evidentemente, da obrigação encarada como essa simples forma 
sem matéria: ela é o que há de irredutível, e de sempre presente ainda, 
em nossa natureza moral. É manifesto que a matéria que se enquadre 
nessa forma, num ser inteligente, é cada vez mais inteligente e coerente à 
medida que a civilização avança, e que nova matéria sobrevém sem cessar, 
não necessariamente ao chamado direto dessa forma, mas sob a pressão 
lógica da matéria inteligente que nela já se inseriu. e, vimos, também 
como uma matéria que é propriamente feita para se inserir numa forma 
diferente, que não mais é trazida, mesmo muito indiretamente, pela ne-
cessidade de conservação social, mas por uma aspiração da consciência 
individual, aceita essa forma ao se situar, como o restante da moral, no 
plano intelectual. Mas todas as vezes que voltamos ao que há de propria-
mente imperativo na obrigação, e mesmo quando encontrássemos nela 
tudo o que a inteligência nela inseriu para enriquecê-la, tudo o que a razão 
pôs em torno dela para justificá-la, é nessa estrutura fundamental que nos 
colocamos. (Bergson, 1990b, p.84)

Daí que, embora a moral tenha uma origem nas exigências naturais 
da vida em comum, essa fonte não é suficientemente poderosa para 
subjugar completamente o indivíduo o qual frequentemente resiste 
aos imperativos morais a ele impostos. a resistência estaria presente 
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mesmo quando o dever é cumprido de maneira natural – habitual e 
automaticamente – afinal, não é fácil ser “bom esposo, bom cidadão, 
trabalhador consciencioso, enfim, pessoa honesta” (Bergson, 1992, 
p.13). como o social não é originário, a inserção nele exige esforço, 
conforme exemplifica a “indisciplina natural da criança e a necessi-
dade da educação”. Daí Bergson propor a seguinte máxima prática: 
“a obediência ao dever é uma resistência a si mesmo” (ibidem, p.14). 
embora o “que há de propriamente obrigatório na obrigação” tenha 
uma origem natural, a inteligência e, consequentemente, o poder  
de escolha, faria que a obrigação, que é uma necessidade, seja pas-
sível de discussão: “numa humanidade que a natureza não tivesse 
feito inteligente, e em que o indivíduo não tivesse qualquer poder de 
escolha, a ação destinada a manter a conservação e coesão do grupo  
se realizaria necessariamente” (ibidem, p.93). se essa ação necessária se 
realiza “sob a influência de uma força” da mesma natureza daquela 
que está na origem do trabalho da formiga e da célula, a inteligência,  
que “intervém como a faculdade de escolher”, é, também, uma  
força que “mantém a precedente no estado de virtualidade, ou antes, 
de realidade mal perceptível em sua atuação, sensível, no entanto, 
em sua pressão” (ibidem, p.94). 

Bergson compara a ação da inteligência às “idas e vindas do pên-
dulo”, num relógio, as quais “impedem a tensão da mola de se mani-
festar por uma parada brusca e resultam, no entanto, dessa mesma 
tensão, sendo efeitos que exercem ação inibidora ou reguladora sobre 
suas causas” (ibidem, p.94). Para Bergson, a inteligência “só explica 
da obrigação o que se encontra dela na hesitação” e no “caso em que 
parece fundar a obrigação, ela se limita a manter-se resistindo a uma 
resistência, impedindo-se de impedir” (ibidem, p.95). lembremo-nos 
de que a necessidade é uma atributo apenas da obrigação pura, mas não 
das obrigações particulares, cuja pluralidade seria um sinal da resistência 
e da liberdade individual. a obrigação pura não exclui a liberdade, pois, 
afinal, ela é a forma que a “necessidade assume no domínio da vida, 
quando ela exige a inteligência, a opção e, por conseguinte, a liberdade 
para realizar certos fins” (ibidem, p.24), mas, ao mesmo tempo, é ela 
que tornaria possível a vida social. 
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Uma formiga que realiza seu rude labor como se jamais pensasse em 
si, como se só vivesse pelo formigueiro, está provavelmente em estado 
sonambúlico; ela obedece a uma necessidade inelutável. supondo que ela 
se torne de súbito inteligente: ela raciocinará sobre o que faz, indagará por 
que o faz, dirá que é bem tola por não descansar e gozar de lazeres. “Basta 
de sacrifícios! É hora de pensar em si.” eis a ordem natural subvertida. 
Mas a natureza está alerta. ela dotou a formiga do instinto social; ela vem 
ao seu encontro, talvez porque o instinto se achasse necessitado momen-
taneamente, como um vislumbre de inteligência. (ibidem, p.95)

comum às sociedades humanas em seus vários níveis de comple-
xidade, seria também uma outra característica da obrigação moral 
ainda não enunciada: a exclusão. essas sociedades teriam, “por 
essência, abranger, a cada momento, certo número de indivíduos e 
excluir outros” (ibidem, p.25). Isso significa que os deveres até aqui 
referidos são os de um indivíduo dentro de uma mesma sociedade e 
não para com a humanidade inteira, como o atestariam o constante 
estado de guerra, preparação para a guerra durante o período de paz 
e a própria existência da guerra. os sentimentos de “apego à pátria” 
estariam em conflito com o “amor à humanidade”. o amor aos “ho-
mens com os quais convivemos”, ou seja, o “instinto primitivo” de 
“coesão social” sustenta-se contra os demais homens; nas palavras 
de Bergson, é “fechado”.  

nossos deveres sociais visam à coesão social; queiramos ou não, eles 
nos determinam uma atitude que é a da disciplina perante o inimigo. Quer 
dizer, por mais que o homem chamado pela sociedade para ser disciplinado 
tenha sido enriquecido por ela de tudo o que ela adquiriu durante séculos 
de civilização, ela, no entanto, tem necessidade desse instinto primitivo 
que reveste de um verniz tão espesso. em suma, o instinto social que 
apreendemos no fundo da obrigação social visa sempre – sendo o instinto 
relativamente imutável – a uma sociedade fechada, por mais ampla que 
seja. (ibidem, p.27)

as considerações anteriores sobre a natureza das obrigações sociais 
e sobre o tipo de relação que nós mantemos com elas conduziriam à 
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seguinte conclusão: os reducionistas estão certos, em parte, pois, afinal, 
a maioria das ações humanas são automáticas e habituais, à medida 
que são determinadas pelas exigências externas, internalizadas pelo 
indivíduo. contudo, estão equivocados ao suporem que essa seria a 
origem absoluta de toda a ação moral. como veremos a seguir, a origem 
da moral está na interioridade profunda de alguns homens, a qual não 
pode ser confundida com a interioridade superficial da moral social 
internalizada, pois tratar-se-ia da expressão do movimento geral da 
vida o qual transcenderia as individualidades concretas.  

 

A fonte suprassocial da consciência moral

I

vimos na seção anterior Bergson defender que os homens com 
muita frequência submetem-se habitualmente às exigências sociais, 
as quais se manifestam sob a forma de dever ou de obrigações. nessa 
moral que se reduz a “fórmulas impessoais”, que tem tanto mais for-
ça quanto se dissocie “mais nitidamente em obrigações impessoais” 
(ibidem, p.31) e cuja generalidade “decorre da universal aceitação de 
uma lei” (ibidem, p.30), a “obrigação natural” caracterizar-se-ia pela 
“pressão ou empurrão”: o que prevalece é a pressão social. Mas, como 
também vimos, a determinação da moral social não é absoluta, afinal 
são muitos os casos nos quais os homens se rebelam contra a moral 
estabelecida, além do fato de a moral social estar sujeita a variação. 

Para Bergson, a irredutibilidade da consciência moral às deter-
minações sociais externas é também atestada pela existência de uma 
outra moral a qual teria como fonte e, portanto, estaria em profunda 
sintonia com o movimento vital, com a energia criadora. Trata-se da 
moral que, nos termos dualistas de Bergson, “encarna-se” em persona-
lidades privilegiadas – os santos, os sábios, os profetas, os iluminados, 
os heróis, dentre outros –, os quais se constituiriam como exemplos 
para a humanidade em todas as épocas. essa moral, cuja generalidade 
decorreria da “imitação comum de um modelo” (ibidem, p.30) e cuja 
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força estaria no fato de a “multiplicidade e generalidade das máximas” 
se fundir na “unidade e individualidade de um homem” (ibidem, 
p.31), não operaria sob a forma de pressão ou imposição, como a moral 
fechada, mas como um “chamado”, operando, portanto, como uma 
atração e não como uma coerção: 

hoje, quando ressuscitamos pelo pensamento esses grandes homens 
de bem, quando os ouvimos falar e quando os contemplamos agindo, 
sentimos que eles nos comunicam seu ardor e nos arrastam em seu mo-
vimento: não mais se trata de uma coerção mais ou menos atenuada, mas 
um atrativo mais ou menos irresistível. (ibidem, p.98)

Para compreender essa noção de “chamado”, vejamos alguns 
dos exemplos apresentados por Bergson, começando pelo caso dos 
místicos. Bergson atribui um valor filosófico à experiência mística, 
o que implica, num primeiro momento, a necessidade de enfrentar 
as objeções contra o misticismo, desfazendo os mal-entendidos a 
respeito dos atributos que definem o místico e mostrando os limites 
dessas objeções. em primeiro lugar, o filósofo esclarece que está se 
referindo apenas aos “grandes místicos”, os quais ele entende que, 
diferentemente de seus imitadores desequilibrados, são “homens 
ou mulheres de ação, dotados de um bom-senso superior” (ibidem, 
p.259). em segundo lugar, Bergson considera que não se pode des-
qualificar a experiência mística, alegando que ela se diferencia da ex-
periência científica por ser “excepcional e individual”, não podendo, 
por isso, ser controlada. contra essa objeção o filósofo diz que nem 
sempre “uma observação registrada pela ciência” é “susceptível de 
observação e de controle”, havendo momentos, como ocorreu com 
a geografia, em que se confiava no relato de um único homem desde 
que esse demonstrasse honestidade e competência. e mesmo a ale-
gação de que, nesses casos, o resultado é provisório, já que outros 
viajantes podem verificar por conta própria e corrigir o relato de seus 
antecessores, isso não implica uma diferença substancial em relação à 
experiência mística, já que nada impediria, em princípio, que outros 
façam a mesma viagem que o místico fez, embora, tanto num caso 
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quanto no outro, poucos se proponham a efetivar esse empreendi-
mento. em terceiro lugar, não se pode desprezar a experiência mística 
apenas pelo fato de que algumas pessoas são totalmente refratárias 
a ela, sendo incapazes de a “sentir” e de a “imaginar”; ninguém 
despreza a música porque existem pessoas para quem ela não passa 
de ruído e que se sentem iradas diante dos músicos. 

Bergson considera que essas objeções são pouco decisivas e, por 
isso, ele as deixa de lado, voltando-se para alguns aspectos que, pelo 
menos, sugeririam a validade da experiência mística.1 o primeiro 
deles é “o acordo dos místicos entre si”, o que seria “flagrante nos 
místicos cristãos”. eles, em geral, admitem que se deve passar por 
vários estados até se “atingir a deificação definitiva”, e embora eles 
possam diferir quanto a esses estados, “o roteiro percorrido é sempre 
o mesmo”. o estado de deificação é descrito a partir de imagens, 
expressões e comparações semelhantes, ainda que os místicos não 
se conheçam; o fato de haver uma tradição mística comum, de haver 
uma comunidade de religião, seria pouco relevante para explicar a 
semelhança, uma vez que os grandes místicos pouco se preocupam 
com ela. Por se considerarem numa relação direta com a divindade, 
os místicos seguiriam uma autoridade apenas até onde querem: 
“eles só obedecem a si mesmos” (ibidem, p.262). Bergson conclui, 
então, que, embora a semelhança exterior entre os místicos possa  
ser explicada a partir da “comunidade de tradição e de doutrina”, 
dever-se-ia considerar o “acordo profundo” entre eles como um 
“sinal de uma identidade de intuição que se explicaria mais sim-

 1 esse misticismo que Bergson (1978, p.266) considera como um “auxiliar poderoso 
da busca filosófica” não deveria ser confundido com o misticismo da religião tradi-
cional, ou seja, ser reduzido a “apenas um grande ardor da fé, forma imaginativa 
que pode assumir, em almas ardorosas, a religião tradicional” (ibidem, p.265). 
Isso o afastaria da filosofia, que, por privilegiar a experiência e o raciocínio, “des-
preza a revelação que tem uma data, as instituições que a transmitiram, a fé que 
a aceita” (ibidem, p.265). Bergson defende o que ele entende ser o misticismo em 
seu “estado puro”, ou seja, o misticismo que, “escoimado das visões, das alegorias, 
das fórmulas teológicas pelas quais ele se exprime” (ibidem, p.266), teria bebido 
“diretamente na própria fonte da religião, independente do que a religião deva à 
tradição, à teologia, às igrejas” (ibidem, p.265).
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plesmente pela existência real do ser com o qual eles se creem em 
comunicação” (ibidem, p.262).

além de a experiência mística produzir os mesmos conhecimentos, 
há um outro fator que, sob o ponto de vista de Bergson, legitima a in-
tuição mística enquanto fonte de conhecimento certo ou, pelo menos, 
provável, de algo externo a ela: o fato de o estudo de outros problemas, 
que não os religiosos, apontar na direção de outra “experiência singu-
lar” que possa, de alguma forma, ser relacionada com a “experiência 
mística”. se tal relação se estabelecer, o próprio estudo da experiência 
mística poderá, por si só, contribuir para legitimar essa “experiência 
singular” e, consequentemente, os resultados dela advindos. Falando 
mais claramente, Bergson se propõe a analisar as possíveis relações 
entre a “intuição mística” e a “intuição filosófica”, examinando a sua 
ligação e complementaridade, sendo essa uma forma de fundamentar 
o conhecimento advindo dessas duas fontes.2 com isso, como veremos 
a seguir, o dualismo de Bergson, explícito em teses como a da imorta-
lidade da alma, a do élan vital como uma força espiritual e a da própria 
existência de Deus, ganha um novo reforço.

em primeiro lugar, Bergson observa que há um acordo entre a 
intuição mística e a intuição filosófica, quanto à independência e so-
brevivência da alma após a morte do corpo.3 em Matéria e memória, o 
estudo dos fatos normais e patológicos teria mostrado que as explica-
ções fisiológicas da memória são insuficientes, que não se pode atribuir 

 2 considerando-se a importância da intuição que Bergson considera como fonte 
de conhecimento legítimo, distinto e, em certos aspectos, superior ao conheci-
mento inteligente, dedicaremos a terceira seção deste capítulo a uma reflexão 
sobre a sua natureza para que daí possamos pensar mais criticamente sobre a 
sua legitimidade.

 3 como procuramos mostrar nos capítulos 2 e 3, dedicados às obras Matéria e 
memória e A evolução criadora, respectivamente, Bergson considera que a imorta-
lidade da alma é não apenas uma possibilidade, mas uma probabilidade indicada 
por seus estudos sobre o papel do cérebro nos processos mentais e sobre a evolução 
da vida. em ambos os casos, a interpretação dos fatos biológicos corroboraria 
uma intuição filosófica que, inicialmente, no ensaio sobre os dados imediatos 
da consciência, tinha estabelecido a distinção entre o espírito e a matéria, e que 
agora, em As duas fontes da moral e da religião, Bergson postula estar de acordo 
com a intuição mística. 
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ao cérebro a conservação das lembranças e que a memória, enquanto 
conservação indestrutível de todo o passado, independe do corpo. 
Para Bergson, como já indicamos anteriormente, essa independência 
da memória em relação ao corpo sugere a “possibilidade” e mesmo a 
“probabilidade” da sobrevivência da alma, embora não deixe indícios 
a respeito das “condições da sobrevivência” nem de sua duração. a 
experiência que levou a esses resultados, chamada pelo filósofo de 
“experiência feita por baixo”, pressupõe a participação da intuição 
filosófica. ela seria confirmada e complementada ao mesmo tempo 
em que confirmaria e complementaria a experiência feita pelo alto, 
a intuição mística a qual consistiria numa “participação na essência 
divina”. Bergson considera que os resultados provenientes dessas duas 
fontes são “uma probabilidade capaz de transformar-se em certeza” ao 
mesmo tempo em que tornariam possível um “progresso infindável” 
no “conhecimento da alma e seu destino” (ibidem, p.281). 

em segundo lugar, a intuição mística também estaria de acordo e 
poderia ser mais bem compreendida e justificada a partir dos resultados 
obtidos em A evolução criadora, em particular, a tese da existência de 
um élan vital como uma força não material. como vimos no capítulo 
anterior, o estudo dos fatos biológicos propiciara a “concepção de um 
élan vital e de uma evolução criadora” (ibidem, p.264). não tínhamos, 
então, uma explicação para questões como a origem, o princípio e 
a natureza do élan vital e nem para o sentido do “conjunto de suas 
manifestações”. embora os fatos não tenham trazido resposta a essas 
questões, eles indicaram a direção de onde ela poderia vir. e essa di-
reção é a intuição que, embora tenha no homem permanecido apenas 
como um “lampejo”, poderia indicar ao estabelecer a existência e na-
tureza do “élan vital, sua finalidade, sua significação”. Para Bergson, 
assim como foi possível uma primeira intensificação da intuição, a 
qual possibilitou apreender o nosso ser em sua profundidade como 
uma continuidade inextensa e imaterial, seria também possível “uma 
intensificação superior” da intuição, a intuição mística, a qual nos 
“levaria até as raízes de nosso ser e, com isso, até ao próprio princípio 
da vida em geral” (ibidem, p.265), ou seja, ao élan vital como força de 
natureza espiritual. 
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em terceiro lugar, temos a existência de Deus como um conheci-
mento propiciado pela intuição mística, confirmando e enriquecendo 
o conhecimento oferecido pela intuição filosófica. os místicos não se 
preocupariam com as tentativas racionais de demonstrar a existência 
de Deus, nem com as objeções contra elas levantadas, pelo fato de 
acreditarem apreendê-lo imediatamente em sua própria natureza, na 
sua positividade. Para o místico, “Deus é amor e é objeto de amor”, 
sendo o amor divino o próprio Deus e não um de seus atributos; por ser 
algo “inexprimível”, a descrição de Deus seria “interminável”. o que 
poderia “o filósofo, que toma Deus por uma pessoa e que não quer, no 
entanto, desembocar num antropomorfismo grosseiro” (ibidem, p.267) 
apreender, a respeito desse dado da intuição mística, esse “sublime 
amor que é a própria essência de Deus”, ele que deve “exprimi-la em 
termos de inteligência”? a partir de que elementos conhecidos, de que 
experiência humana, poderíamos compreender essa natureza divina? 
Que emoção humana se assemelharia ao “sublime amor que é, para o 
místico, a própria essência de Deus”? 

Para Bergson, o amor divino deve ser compreendido como “uma 
força de criação”, como uma “energia criadora” cuja natureza pode-
ríamos vislumbrar a partir dos exemplos de criação genuína de que 
dispomos, como a criação artística de um Beethoven, cuja sinfonia 
deixaria entrever a emoção que lhe é inerente “no entusiasmo que 
pode abrasar uma alma, consumir o que nela se encontra e ocupar 
daí por diante o espaço todo” (ibidem, p.268). se, por um lado, a 
composição se dá “no plano intelectual”, ou seja, envolve “composi-
ção”, “recomposição” e “escolha”; por outro, ela se daria acima desse 
plano, “num ponto onde se aninhava uma indivisível emoção”, a qual 
seria mais que a própria música, que é a sua “explicitação intelec-
tual”. a criação que Bergson privilegia consiste em um “método de 
composição, mais ambicioso, mais seguro, incapaz de dizer quando 
terminará e se terminará” (ibidem, p.269). nela o filósofo se colocaria 
acima do “plano intelectual e social”, em “um ponto da alma de onde 
parte uma exigência de criação”. essa exigência de criação, também 
experimentada por alguns filósofos e escritores, seria uma “emoção 
única, abalo ou impulso recebido do próprio fundo das coisas”. como 
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a exprimir a partir de palavras e ideias existentes que já exprimem 
outras coisas? seria preciso “violentar as palavras, forçar os elemen-
tos”, como o faz um trocadilhista, o que não lhe garante o sucesso. 
Mas existiriam aqueles casos que o aproximam da criação divina, 
casos em que “terá enriquecido a humanidade com um pensamento 
capaz de assumir um aspecto novo para cada geração nova, capital 
infinitamente produtivo de lucros e não mais de uma quantia a gastar 
imediatamente” (ibidem, p.270). 

embora essa tentativa de compreensão da criação divina a partir da 
criação artística e filosófica possa lançar alguma luz, a melhor maneira 
de se compreender a criação divina seria por meio da intuição mística. 
De acordo com ela, diz Bergson, o amor divino não se basta por si só. 
ele tem um objeto, afinal, “é difícil conceber um amor atuante que 
a nada se dirija”. os místicos atestariam unanimemente que “Deus 
precisa de nós, como precisamos de Deus”, e Bergson conclui que Deus 
precisa de nós para nos amar. Desse modo, a “criação lhe aparecerá 
como um empreendimento de Deus para criar criadores, para associar 
a si seres dignos de seu amor” (ibidem). ou seja, o próprio Deus não 
é concebido como uma coisa, mas “como uma continuidade de jorro 
[...] ele é vida incessante, ação, liberdade” (ibidem, p.249). Trata-se 
do “grande artista” que teria produzido “outros artistas como obra” 
(Bergson, 1972, p.1081). essa criação divina, como já foi sugerido em A 
evolução criadora, não se restringiria nem às formas conhecidas, nem ao 
nosso planeta. De acordo também com A evolução criadora, o universo 
não é “essencialmente matéria bruta” à qual a vida se acrescenta, mas 
a matéria e a vida “são dadas ao mesmo tempo e solidariamente” (Ber-
gson, 1992, p.271). a partir desses resultados obtidos pela intuição, 
o filósofo leva ao extremo a ideia sugerida pelo misticismo, segundo a 
qual o universo seria apenas o “aspecto visível e tangível do amor e da 
necessidade de amar, com todas as consequências que esse sentimen-
to criador acarreta, quero dizer, com o aparecimento de seres vivos 
nos quais esse sentimento se encontre de modo completo, e de uma 
infinidade de outros seres vivos sem os quais estes não poderiam ter 
aparecido, e enfim de uma imensidade de materialidade sem a qual a 
vida não teria sido possível” (ibidem, p.271).
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II

ao ultrapassar desse modo as conclusões de A evolução criadora, 
ou seja, ao distanciar-se dos fatos e das hipóteses que poderiam um dia 
ser provados pela biologia, Bergson considera que não apenas está no 
“domínio do provável”, mas de um provável que adquire o estatuto de 
“quase certeza” pelo fato de estar em sintonia com as teses principais 
defendidas em seus trabalhos anteriores: elas os “completam natu-
ralmente, embora não necessariamente” (ibidem, p.272). até então, 
tínhamos uma concepção evolucionista que consistia em explicar 
a evolução a partir da inserção de uma força ou energia criadora na 
matéria a qual lhe ofereceria resistência, resultando daí as diferentes 
linhas evolutivas e a variedade da vida. em As duas fontes da moral e 
da religião, Bergson pretende complementar essa explicação com os 
conhecimentos provenientes da intuição mística a partir da qual seria 
legítimo supor que o élan vital criador associa-se à criação divina, 
ao amor de Deus, e que a criação, considerada em suas formas e em 
suas realizações, não consiste na efetivação necessária de um plano 
preestabelecido, mas no desenrolar de um processo que não poderia 
ser compreendido sem a participação de uma força criadora que se 
exprimiria e se manifestaria mais ou menos explicitamente em várias 
situações. Uma dessas situações privilegiadas é a dos místicos, aos quais 
Bergson se refere, em termos que revelam um entusiasmo finalístico, 
como o ponto alto da evolução da vida em nosso planeta já que eles 
teriam conseguido romper as barreiras das resistências da matéria. 

Foram chamados à existência seres que estavam destinados a amar e 
a ser amados. a energia criadora deve definir-se pelo amor. Distintos de 
Deus, que é essa própria energia, eles só podem surgir num universo, e eis 
por que o universo surgiu. na parte do universo que é nosso planeta, talvez 
em todo o nosso sistema planetário, seres como esses, para se produzirem, 
tiveram de constituir uma espécie, e essa espécie exigia uma multidão de 
outras espécies, que lhe foram a preparação, o sustentáculo, ou o resíduo: 
de resto, talvez só existam indivíduos radicalmente distintos, a supor sejam 
ainda múltiplos, ainda mortais; talvez tenham também sido realizados de 
uma só vez, e plenamente. seja como for, na Terra a espécie que é a razão 
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de ser de todas as demais só parcialmente é ela mesma. ela nem mesmo 
pensaria em tornar-se completa se certos representantes seus não tivessem 
conseguido, por um esforço individual que se acrescentou ao trabalho 
geral da vida, quebrar a resistência que o instrumento opunha, triunfar da 
materialidade, enfim, se não tivessem conseguido encontrar Deus. esses 
homens são os místicos. eles desvendaram outra via que outros homens 
poderão palmilhar. Por isso mesmo, indicaram ao filósofo o lugar de onde 
vinha e o lugar para onde ia a vida. (ibidem, p.273)

Para Bergson, os místicos seriam especiais por serem aqueles seres 
humanos que dão continuidade ao movimento vital criador em que 
pese as restrições e necessidades práticas da existência: “esse élan con-
tinua, assim, por intermédio de certos homens...” (ibidem, p.285). em 
sintonia com a energia criadora divina, caracterizada como “impulso de 
amor”, ao qual Bergson se refere como a “essência do esforço criador” 
(ibidem, p.97), estaria a emoção que o místico, expressão individual da 
criação divina, experimenta. o “ímpeto de amor” (ibidem) faria que os 
místicos genuínos, as “almas privilegiadas”, se sentissem “aparentados 
a todas as almas”, o que faz que não se atenham apenas aos limites do 
grupo estabelecido pela natureza. 

amor ao qual cada um deles imprime a marca de sua personalidade. 
amor que é então em cada um deles um sentimento inteiramente novo, 
capaz de transpor a vida humana para outra tonalidade. amor que faz 
com que cada um deles seja amado assim por si mesmo, e que por ele, para 
ele, outros homens deixarão sua alma se abrir ao amor da humanidade. 
amor que poderá também transmitir-se por intermédio de uma pessoa 
que esteja ligada a eles ou à lembrança que esteja viva deles, e que tenha 
moldado sua vida nesse modelo. (ibidem, p.102)

É nesse sentido que Bergson afirma ser errôneo definir o misticismo 
a partir de qualidades, como “visão, transporte, êxtase”, associadas à 
inação, pois os “verdadeiros místicos” seriam “grandes homens de 
ação”. o que eles sentiriam como “ímpeto de amor” é “a necessidade 
de espalhar em volta deles o que receberam”. seria por isso que eles 
envolvem muitos que estão ao seu redor: “a emoção criadora que 
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agitava essas almas privilegiadas, e que era um transbordamento de 
vitalidade, irradiou-se em volta delas: entusiastas, elas irradiavam 
um entusiasmo que jamais se extinguiu completamente e que pode 
sempre reacender-se” (ibidem, p.97). os místicos impulsionados 
pelo élan vital teriam a missão de “ajudar a sociedade a ir mais além” 
(ibidem, p.103). É por isso que, diferentemente da moral fechada, 
que é social e se dirige apenas à comunidade, a moral mística é uma 
moral aberta baseada no “amor à humanidade”, mais ainda, no amor 
a toda a natureza, pois, como diz Bergson, a caridade subsistiria em 
uma pessoa mesmo que não houvesse outro ser vivo. nesse sentido, 
o amor à humanidade não seria apenas um acréscimo – diferença de 
grau – em relação ao amor da família e da pátria. haveria uma diferença 
de natureza entre esses sentimentos; enquanto os primeiros implicam 
a escolha e, consequentemente, a exclusão, podendo incitar à luta 
e ao ódio, o segundo é só amor. os primeiros “irão imediatamente 
estabelecer-se sobre o objeto que os atrai; esse não cede ao atrativo de 
seu objeto; não o visou; projetou-se mais além, e só atinge a humani-
dade ultrapassando-a” (ibidem, p.35).

Toda essa argumentação bergsoniana sobre as fontes da moral, a 
qual consiste em  apresentar a moral mística como uma manifestação 
de um élan vital ou energia criadora divina na esfera humana, ponto 
alto do dualismo de Bergson, pretende apoiar-se, como vimos, nas 
intuições filosófica e mística. Parece-nos assim que uma reflexão sobre 
os fundamentos do dualismo bergsoniano nos obriga a buscar com-
preender mais claramente o que é intuição para Bergson. Para tanto, 
consideramos fundamental explicitar a diferença entre a intuição e o 
método intuitivo bergsonianos frequentemente considerados como se 
fossem uma só e mesma coisa. contra essa concepção procuraremos 
mostrar que em Bergson intuição e método intuitivo não devem ser 
confundidos sob pena de não se compreender a relação fundamental 
que o filósofo estabelece entre uma forma irracional e espontânea de co-
nhecimento e o procedimento racional voltado para propiciá-la. o que 
nos parece é que, como procuraremos justificar, o esforço intelectual de 
Bergson empreendido ao longo de suas obras para o estabelecimento 
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do dualismo entre consciência e matéria é uma tentativa de propiciar, 
mais ainda, de demonstrar, uma concepção originalmente irracional. 
Trataremos primeiramente da relação entre intuição e método intuitivo 
em Bergson e, em seguida, voltaremos ao tema da relação entre intuição 
filosófica e intuição mística.

Intuição e método intuitivo 

I

o mais conhecido e importante defensor da tese de que a “intuição 
é o método do bergsonismo” é Deleuze em seu livro Le bergsonisme. 
Mais ainda, Deleuze considera que esse método “rigoroso” de “regras 
estritas” as quais tornariam a filosofia uma “disciplina absolutamente 
precisa” é um dos métodos “mais elaborados da filosofia”. Tratar-se-ia 
de um aspecto fundamental da obra de Bergson na medida em que 
é o “fio metódico da intuição” que permitiria compreender a rela-
ção entre as três noções que marcam as “grandes etapas da filosofia 
bergsoniana”: duração, memória e élan vital. Deleuze não deixa 
dúvidas sobre o sentido de sua tese, ao estabelecer também aquilo 
que a intuição bergsoniana não é: “não é nem um sentimento, nem 
uma inspiração, nem uma simpatia confusa”. Desse modo, em sua 
interpretação do pensamento de Bergson, Deleuze privilegia cla-
ramente o “racional” em detrimento do “irracional”, sugerindo a 
incompatibilidade entre esses dois aspectos. 

Parece-nos que, ao colocar em primeiro plano o aspecto metódico 
da intuição, ainda que ofereça esclarecedora caracterização do método 
intuitivo bergsoniano, Deleuze desconsidera o fato de Bergson, com 
frequência, referir-se à intuição como uma faculdade e definir o conhe-
cimento intuitivo como “simpatia”, além de não explicar o porquê de 
Bergson dar ao seu método filosófico o nome de “intuição”, assim como 
a noção de duração, intuitiva por excelência, tenha, segundo o próprio 
Bergson, precedido em muito a teoria da intuição: poderia Bergson ter 
aplicado o método intuitivo antes de estabelecê-lo? esse último aspecto 
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é reconhecido pelo próprio Deleuze (1966, p.2) ao afirmar que “bizar-
ramente [...] a duração permaneceria somente intuitiva, no sentido 
ordinário da palavra, se não houvesse a intuição como método, no sentido 
propriamente bergsoniano”. Deleuze refere-se novamente aqui a dois 
significados do termo intuição, o “ordinário” – o do senso comum –, e o 
“propriamente bergsoniano” – o metódico –, privilegiando o segundo, ou 
seja, dando, também novamente, a entender – agora menos claramente 
– que a intuição em seu primeiro sentido, ou seja, como “sentimento”, 
“inspiração” e “simpatia” não é admitida por Bergson.

entendemos que há boas razões para discordar dessa segunda 
afirmação e postular que a intuição em Bergson não é apenas um 
método racional e preciso da filosofia, mas também e especialmente 
uma faculdade irracional de conhecimento. Parece-nos que esses dois 
aspectos não são excludentes, mais ainda, que o primeiro é incompreen-
sível sem o segundo. nesse sentido, as regras metódicas bergsonianas, 
as quais são na verdade um conjunto de procedimentos intelectuais, 
teriam a função ou de propiciar a intuição para si e para os outros ou de 
legitimá-la, já que a intuição não depende do método, ou seja, ela pode 
ocorrer espontaneamente. Pretendemos, assim, mostrar que o método 
intuitivo de Bergson consiste no exercício exaustivo da inteligência a 
qual, voltando-se contra si própria, deixa de ser um impedimento à 
intuição, propiciando a “distração” necessária ao seu surgimento. 

Procuraremos justificar essa interpretação mostrando, inicialmen-
te, que há diversas referências positivas de Bergson à intuição como 
uma faculdade ou modo de conhecimento que se opõe à inteligência. 
a seguir, veremos como é justamente a partir dessa oposição entre 
intuição e inteligência que Bergson propõe um método intuitivo, ou 
seja, por estranho e contraditório que à primeira vista possa parecer, um 
procedimento racional para propiciar um conhecimento irracional.

II

vejamos alguns exemplos dentre os muitos nos quais Bergson se 
refere à intuição tanto como uma faculdade quanto como um modo 
de conhecimento distinto do intelectual.



CONSCIÊNCIA E MATéRIA 179

em um texto de 1922, “Duração e simultaneidade”, Bergson (1972, 
p.59) diz que algumas teses de einstein sobre a velocidade dos tempos 
múltiplos e sobre a relação entre a simultaneidade, as sucessões e o 
ponto de vista dizem aquilo que o cientista “leu, por uma intuição 
genial, nas equações de lorentz”. Muitos anos antes, em um discur-
so pronunciado em 1895, O bom-senso e os estudos clássicos, Bergson 
chama de “gênio” à “intuição superior [...] necessariamente rara” 
que está presente “nas ciências e nas artes” e que consiste num “sutil 
pressentimento do verdadeiro e do falso, que tem podido descobrir 
entre as coisas, bem antes da prova rigorosa ou da experiência decisi-
va, das incompatibilidades secretas ou das afinidades insuspeitadas” 
(ibidem, p.361).  

em uma conferência proferida em 1911, A intuição filosófica, 
Bergson (1993a, p.119), referindo-se à relação entre a intuição e a 
filosofia, afirma que o trabalho dos filósofos tem consistido em uma 
exaustiva tentativa de exprimir uma intuição: “Toda a complexidade 
de sua doutrina, que se estenderia ao infinito, é apenas a incomensu-
rabilidade entre sua intuição simples e os meios de que dispunha para 
exprimi-la”. ainda nessa mesma conferência, Bergson surpreende-nos 
ao falar de um “poder intuitivo de negação”, o qual se manifesta na 
filosofia pela rejeição definitiva de certas teses. esse seria o “primeiro 
movimento do filósofo”, o qual poderia até variar posteriormente em 
suas afirmações, mas sem variar “jamais” no que nega, e até mesmo 
essa variação pode ser explicada por esse “poder de negação imanente 
à intuição”. nesse sentido, Bergson diz que a intuição se comporta em 
“matéria especulativa”, tanto em seu início quanto em suas manifes-
tações mais nítidas, como uma proibição, “ela proíbe”, opondo-se até 
mesmo à razão científica. 

Diante de ideias aceitas habitualmente, diante de teses que pareciam 
evidentes, de afirmações que até então haviam passado por científicas, 
ela sopra na orelha do filósofo a palavra: impossível. Impossível, mesmo 
quando os fatos e as razões parecem convidar a crer que isso é possível, 
real e certo. Impossível, porque uma certa experiência, talvez confusa mas 
decisiva, te diz por minha voz que ela é incompatível com os fatos que se 
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alegam e com as razões que se dão, e que, por isso, estes fatos devem ter 
sido mal observados, estes raciocínios devem ser falsos. (ibidem, p.120)

Dentre as inúmeras vezes em que Bergson (1979a, p.159) se refere 
à intuição como uma faculdade e um modo de conhecimento que se 
opõe ao da inteligência ou, conforme os termos de A evolução criadora, 
as “duas faculdades” que “a teoria do conhecimento deve tomar em 
consideração”, destacamos as que se relacionam a Kant. Bergson ra-
tifica a caracterização que Kant faz da inteligência no que diz respeito 
ao seu modo de operação, seu campo legítimo de aplicação e aos seus 
limites, mas diverge ao postular a existência de “uma outra faculdade, 
capaz de uma outra espécie de conhecimento” (Bergson, 1993a, p.86). 
conforme Bergson afirma em A intuição filosófica, o próprio Kant 
provava, por “argumentos decisivos, que nenhum esforço dialético 
jamais nos introduzirá no além” (ibidem, p.141), que pela dialética 
a metafísica é impossível. Kant reconhecia, também, segundo os 
termos de uma outra conferência de Bergson de 1911, A percepção 
da mudança – e essa seria uma das “ideias mais importantes e mais 
profundas da Crítica da Razão Pura” – que se a “metafísica é possível 
é por uma visão” (ibidem, p.154), ou seja, por meio de uma “intuição 
superior”, a “intuição intelectual”, enfim, a “percepção da realidade 
metafísica” (ibidem, p.154). assim, para Kant, uma “metafísica eficaz 
seria necessariamente uma metafísica intuitiva” (ibidem, p.141), 
embora acrescente que a metafísica é impossível justamente pela 
inexistência da faculdade que propicia esse conhecimento suprain-
telectual, a intuição. esse é, para Bergson (1972, p.1322), o erro de 
Kant: “toda a filosofia que eu exponho, desde meu primeiro Ensaio, 
afirma contra Kant a possibilidade de uma intuição suprassensível 
[...] supraintelectual...”. 

o papel que Bergson atribui à intuição na arte também não pode 
ser caracterizado como metódico. Para o filósofo, as diversas artes 
constituem-se como uma “visão mais direta da realidade” (Bergson, 
1993a, p.152), um exemplo privilegiado de expressão de uma intuição 
apreendida pelos artistas os quais são “homens cuja função é justamen-
te ver e nos fazer ver o que nós não percebemos naturalmente” (ibidem, 
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p.149), mostrando que é possível uma “extensão das faculdades de 
perceber” (ibidem, p.150). os artistas são reveladores, à medida que 
são capazes de mostrar, “fora de nós e em nós, coisas que não impressio-
navam explicitamente os nossos sentidos e nossa consciência” (ibidem, 
p.149), percebendo “na natureza aspectos que nós não observávamos”. 
o artista isola e fixa aquilo que ele viu na realidade e que nós, agora, 
“não poderemos nos impedir de aperceber”. e se nós os admiramos é 
porque já havíamos percebido “alguma coisa do que eles nos mostram”, 
ou seja, “nós havíamos percebido sem perceber” (ibidem). 

contra a afirmação de Deleuze, segundo a qual a intuição em 
Bergson “não é nem um sentimento, nem uma inspiração, nem uma 
simpatia confusa”, não podemos deixar de observar que Bergson (1972, 
p.1197) propõe frequentemente o termo “simpatia” tanto para definir 
quanto para justificar o uso da palavra intuição a qual: consiste num 
colocar-se “simpaticamente no interior da realidade”; é “a simpatia 
pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir 
com o que ele tem de único e, consequentemente, de inexprimível” 
(Bergson, 1993a, p.181); é um modo de conhecimento que pretende 
se liberar “de todo pressuposto de relação e de comparação para sim-
patizar com a realidade” (ibidem, p.177). ao usar uma palavra que 
remete à tendência, instinto, sentimento, para caracterizar a intuição, 
Bergson remete-nos a um significado “irracional”, como aparece mais 
claramente em uma referência à possibilidade de um conhecimento não 
intelectual de outras consciências: “a simpatia e a antipatia irrefletidas, 
tão frequentemente proféticas, são um testemunho da interpenetração 
possível das consciências humanas” (ibidem, p.28).

nesse sentido, é bastante sugestivo o fato de Bergson (1979a, p.129) 
definir o instinto, que também se opõe à inteligência – “a inteligência 
e o instinto implicam duas espécies de conhecimento radicalmente 
diferentes” – em termos de simpatia. Para o filósofo, é a noção de 
simpatia que melhor define o instinto: “Instinto é simpatia” (ibidem, 
p.177). É nos fenômenos de “simpatia e antipatia irrefletidos” que 
podemos apreender, embora de maneira “muito mais vaga e demasiado 
penetrada” de inteligência, algo do que ocorre “na consciência de um 
inseto que age por instinto” (ibidem). Bergson chega mesmo a usar a 
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palavra intuição como sinônimo de instinto, associado à simpatia, ao 
dizer que o inseto “apreende por dentro [...] por uma intuição (vivida 
mais que representada) que se assemelha sem dúvida ao que chamamos 
de simpatia adivinhadora” (ibidem, p.157) nessa mesma perspectiva 
afirma em As duas fontes da moral e da religião que “em torno do instinto 
animal, persistiu uma franja de inteligência” enquanto “a inteligência 
humana foi aureolada pela intuição” (Bergson, 1992, p.265). esse ins-
tinto que sobreviveria no homem como intuição é caracterizado como 
uma vaga nebulosidade em torno do núcleo luminoso da inteligência: 
“a consciência no homem é sobretudo inteligência [...] a intuição  
acha-se completamente sacrificada à inteligência” (Bergson, 1979a, 
p.267). assim, a intuição seria o instinto acrescido de consciência 
e de reflexão – atributos da inteligência –, ampliado e aprimorado, 
graças à presença da inteligência: “o instinto que se tornou desinte-
ressado, consciente de si mesmo, capaz de refletir sobre seu objeto e 
de o ampliar indefinidamente” (ibidem, p.178). É a inteligência que 
fornece à intuição o “arranco” que a eleva acima do objeto específico 
de interesse prático, que a fazia permanecer “sob a forma de instinto” 
(ibidem, p.179). e a intuição, a qual estaria presente no homem de 
forma “vaga e sobretudo descontínua”, acabaria por constituir-se como 
o “lampejo” que lança luz sobre o que é obscurecido pela inteligência: 
“É uma lâmpada quase extinta, que só se reacende vez por outra, por 
alguns instantes apenas” (ibidem, p.268).

o fato de apresentar algumas dentre as inúmeras referências que 
Bergson faz à intuição como uma faculdade ou capacidade que se opõe 
à inteligência não significa que perdemos de vista que a intuição é para 
o filósofo também uma forma de conhecimento preciso e imediato 
que não apenas acontece espontaneamente mas que também pode ser 
propiciado metodicamente, como veremos a seguir a partir de uma 
comparação com a forma intelectual de conhecimento.  

III

no ensaio “Introdução à metafísica”, referindo-se à problemá-
tica do conhecimento, Bergson (1993a, p.177) destaca um aspecto 
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que considera comum aos filósofos: eles distinguem “duas maneiras 
profundamente diferentes de conhecer uma coisa” e isso indepen-
dentemente de as considerarem legítimas ou possíveis. Uma dessas 
formas de conhecimento consiste em manter-se no relativo, ou seja, 
em permanecer fora do objeto, rodeando-o, assumindo um “ponto de 
vista” sobre ele e se utilizando de “símbolos” para exprimi-lo; enfim, 
o conhecimento relativo é aquele que “altera a natureza de seu objeto” 
(Bergson, 1972, p.774). já o outro modo de conhecimento, o “conheci-
mento absoluto” ou o “conhecimento do absoluto”, caracteriza-se por 
entrar no objeto, apreendê-lo, captá-lo “por dentro, nele mesmo, em si” 
(Bergson, 1993a, p.178), ou seja, não se parte do sujeito, excluindo-se, 
assim, o “ponto de vista” e a mediação de “símbolos”. 

o próprio Bergson mantém essa distinção que encontra na tradição 
filosófica, considerando que há efetivamente dois modos de conheci-
mento. Para o filósofo, o conhecimento relativo, estático, por concei-
tos, que envolve uma “separação entre aquele que conhece e o que é 
conhecido” (Bergson, 1972, p.773), é o intelectual, o qual, embora se 
justifique pragmaticamente, é teoricamente limitado, sendo o gerador 
de problemas filosóficos aparentemente insolúveis. o conhecimento 
que toca o absoluto, que tem a virtude de resolver os problemas gera-
dos pelo anterior, é o intuitivo. esse consiste num modo de apreensão 
imediata, na identificação, na coincidência com o particular, com o 
que não é, portanto, traduzível em conceitos, constituindo-se como 
uma visão direta da realidade: “consciência imediata, visão que não 
se distingue do objeto visto, conhecimento que é contato e mesmo 
coincidência” (Bergson, 1993a, p.27). 

embora o absoluto possa ser apreendido intuitivamente, possa ser 
pensado sem a mediação do conceito e do espaço a ele relacionado, 
isso só ocorre excepcionalmente, pois, conforme Bergson (1988b, 
p.vII) nos diz já na primeira frase do Ensaio sobre os dados imediatos 
da consciência,4 que como seres inteligentes que somos, “pensamos 
quase sempre no espaço”. esse pensamento espacializado é expresso 
e forjado pela linguagem que, por meio de seus símbolos, os conceitos, 

 4 Tratamos detalhadamente a esse aspecto no capítulo 1.
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constitui-se como o instrumento mais imediato da inteligência. Pelo 
fato de as palavras serem o meio imprescindível de expressão do pen-
samento – “exprimimo-nos necessariamente por palavras” –, há uma 
incomensurabilidade entre a intuição e os meios disponíveis para expri-
mi-la: “essa intuição, se não nos comunicará jamais completamente, 
porque a linguagem que se nos fala, tão especiais e tão apropriadas que 
se suponha seus signos, não pode exprimir senão as semelhanças, e é 
de uma diferença que se trata” (Bergson, 1972, p.611). 

Para Bergson (1993a, p.213), o método intelectual opera sempre dos 
conceitos para a realidade, ampliando a sua generalidade sempre que 
se aplica a um novo objeto. esses conceitos “rígidos e pré-fabricados” 
funcionam como gavetas ou roupas feitas, que escolhemos para colocar 
o novo objeto: “será esta, essa ou aquela coisa? e “esta”, “essa” ou 
“aquela” coisa, para nós, é sempre o já concebido, o já conhecido” 
(Bergson, 1979a, p.48). esses conceitos “de origem intelectual” são 
“imediatamente claros”, para quem “pode esforçar-se o suficiente”, 
à medida que se “nos apresentam, simplesmente numa nova ordem, 
ideias elementares que já possuímos” (Bergson, 1993a, p.31). É nesse 
sentido que a inteligência, “não encontrando no novo mais do que no 
antigo, sente-se em terra conhecida; ela está à vontade, ela “compreen-
de” (ibidem, p.31). Mas essa compreensão, propiciada pela inteligência 
e seus conceitos, não advém da apreensão efetiva do absoluto que só 
pode ser dada pela intuição, um modo de conhecimento incomum, não 
“natural” na condição humana, e que pode ocorrer tanto espontanea-
mente, como no caso da intuição artística, quanto ser preparado por 
um percurso analítico. e são justamente as considerações de Bergson 
a respeito da intuição artística que nos fornecem a chave para a com-
preensão da função do método intuitivo. 

Bergson considera que a ampliação do campo perceptivo do artista 
está relacionada ao fato de ele ser um “distraído”, um desapegado em 
relação às exigências do viver e do agir, pois, afinal, “as necessidades 
da ação tendem a limitar o campo da visão” (ibidem, p.151). À medida 
que seus sentidos e consciência “são menos aderentes à vida”, eles são 
capazes de olhar uma coisa e a verem “por ela, e não mais por eles”, 
ou seja: “eles não percebem mais simplesmente em vista do agir; eles 
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percebem por perceber – por nada, por prazer” (ibidem, p.152). as 
diversas artes constituem-se como uma “visão mais direta da realida-
de” e é porque “o artista pensa menos em utilizar sua percepção que ele 
percebe um maior número de coisas” (ibidem). Desse modo, o artista 
é um privilegiado por possuir uma inclinação espontânea à distração, 
a qual lhe permite essa apreensão direta da realidade.

É esse mesmo resultado, “uma percepção mais completa da reali-
dade”, que pode ser alcançado por um esforço metódico que consista 
num “certo deslocamento de nossa atenção”. o que significa que o 
método intuitivo consiste em – esse é um outro aspecto seu – “desviar 
esta atenção do lado praticamente interessante do universo e de a re-
tornar para o que, praticamente, não serve para nada” (ibidem, p.153). 
É partindo desse princípio que Bergson (1979a, p.178) nos diz que a 
existência no homem “de uma faculdade estética ao lado da percepção 
normal” demonstra que “um esforço desse gênero não é impossível”. 
Isso não quer dizer que a atividade artística envolva um esforço que 
possa ser caracterizado como metódico, ou seja, como aplicação de 
regras propiciadoras de um certo tipo de conhecimento, mas sim que 
a atividade do filósofo deve consistir numa “pesquisa orientada no 
mesmo sentido que a arte” (ibidem, p.159), isto é, deve ser orientada 
para produzir a “distração” necessária à intuição. consideremos mais 
detalhadamente esse aspecto.  

Referindo-se claramente ao método filosófico que propõe, Bergson 
(1972, p.611) diz que a intuição não é nem “uma contemplação passiva 
do espírito por ele mesmo”, nem “um sonho de onde ele sai dando suas 
visões para as coisas vistas”, mas que “pode ser tão precisa quanto os 
mais precisos dentre os procedimentos científicos, tão incontestável 
quanto os mais incontestáveis dentre eles”. Às vezes, parece não haver 
em Bergson a coincidência entre o método filosófico e a intuição, como 
quando o filósofo afirma que o método “compreende dois momentos 
e implica dois passos sucessivos do espírito”: Primeiro, “um estudo 
científico do entorno da questão” e só após viria “a operação propria-
mente filosófica”, ou seja, a intuição, que Bergson define como “um 
esforço muito difícil e muito penoso pelo qual se rompe com as ideias 
preconcebidas e os hábitos intelectuais totalmente feitos, para se 
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recolocar simpaticamente no interior da realidade” (ibidem, p.1197). 
Mas, considerando mais atentamente, podemos observar que o pri-
meiro passo metodológico, o estudo científico, tem frequentemente o 
objetivo de mostrar o caráter metafísico das interpretações científicas, 
podendo, assim, ser visto como um aspecto do esforço de rompimento 
com os preconceitos e hábitos intelectuais impeditivos da apreensão 
direta do real. como nos diz Bergson em outro momento, a intuição 
“consiste em retomar contato como uma realidade concreta sobre a 
qual as análises científicas nos têm fornecido tantos ensinamentos 
abstratos: para isso se auxiliará de início dessas próprias análises” 
(ibidem, p.611). ou ainda,

a intuição poderá fazer-nos captar o que os dados da inteligência têm no 
caso de insuficiente e deixar-nos entrever o meio de os completar. Por 
um lado, de fato, ela utilizará o mecanismo mesmo da inteligência para 
mostrar como os esquemas intelectuais não encontram mais aqui sua exata 
aplicação, e, por outro, por seu trabalho próprio, ela nos irá sugerir pelo 
menos o sentimento vago do que é preciso pôr em lugar dos esquemas 
intelectuais. (Bergson, 1979a, p.178) 

Depreende-se daí que o método intuitivo bergsoniano compreende 
dois aspectos fundamentais: o aspecto negativo, que consiste tanto na 
denúncia do caráter ilusório das produções da inteligência quanto na 
identificação da origem de certos problemas filosóficos; e o aspecto po-
sitivo, que diz respeito à solução do problema, a qual envolve a intuição 
propriamente dita, a apreensão imediata do real. Deve-se considerar, 
ainda, que esses dois aspectos estão intimamente relacionados. se, por 
um lado, a crítica ao entendimento cria as condições propícias para o 
surgimento da intuição, por outro, não se pode ignorar que as objeções 
à inteligência não podem ser dissociadas da resposta proporcionada 
pela intuição aos problemas formulados pela própria inteligência, in-
cluindo aí a desqualificação desses. assim, embora a crítica às ilusões 
da inteligência não possa ser operada sem a mediação do entendimento, 
ela depende da intuição, tanto em sua forma negativa, “poder intuitivo 
de negação” quanto em sua contrapartida positiva. Decorre daí que 
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a intuição “fugidia”, que é no início uma “luz vacilante e fraca” que 
penetra “na escuridão da noite em que a inteligência nos deixa” só 
iluminando “seu objeto de longe em longe” (ibidem, p.268), ganha com 
essa crítica, com esse exercício do entendimento que tanto a sustenta 
quanto a enriquece.   

entendemos que para Bergson a intuição é tanto uma forma de 
conhecimento, que pode apenas esporadicamente e em circunstâncias 
especiais acontecer espontaneamente, quanto pode ser propiciada 
mediante certos procedimentos analíticos. não se trata de um em-
preendimento fácil, pois envolve “um esforço muito difícil e muito 
penoso pelo qual se rompe com as ideias preconcebidas e os hábitos 
intelectuais totalmente feitos” (Bergson, 1972, p.1197) para criar ideias 
que começam “ordinariamente por serem obscuras, seja qual for nosso 
esforço de pensamento” (Bergson, 1993a, p.31). Isso porque, como a 
intuição só pode ser “comunicada através da inteligência”, esta deverá 
“para lograr transmitir-se, cavalgar sobre as ideias” (ibidem, p.42). 
Desse modo, para que uma “ideia radicalmente nova e absolutamen-
te simples, que capta mais ou menos uma intuição” (ibidem, p.31), 
torne-se clara, é necessário um trabalho de “longo prazo”. Tal ideia, 
que em princípio nos aparece como “incompreensível” e “obscura”, 
“dissipará as obscuridades” presentes nos “diversos departamentos 
de nosso conhecimento” e, ao dissolver os “problemas que julgamos 
insolúveis”, ela “se beneficiará do que tiver feito por esses problemas” 
(ibidem, p.32). assim, a aplicação da ideia intuitiva não apenas a torna 
mais clara, mas também, à medida que seja capaz de solucionar esses 
problemas, torna-se legítima: “sua capacidade para resolver as oposi-
ções delas suprimindo os problemas é, a meu ver, a marca exterior pela 
qual a intuição verdadeira do imediato se reconhece” (Bergson, 1972, 
p.771). o filósofo pretende, então, que uma ideia intuitiva se torne 
mais inteligível à proporção que é aplicada, e ela se mostra fecunda 
quando soluciona problemas “insolúveis”. 

cada um deles, intelectual, lhe comunicará um pouco de sua intelec-
tualidade. assim, intelectualizada, ela poderá ser apontada novamente 
para os problemas que a servirão, depois de se terem servido dela: dissipará, 
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ainda mais, a obscuridade que os envolvia, e tornar-se-á ela própria mais 
clara [...] estas podem começar por ser interiormente obscuras; mas a luz 
que projetam ao redor volta-lhes por reflexão, penetra-as cada vez mais 
profundamente; e elas possuem então o duplo poder de aclarar em torno 
delas e aclarar-se a si mesmas. (Bergson, 1993a, p.32)

como, entretanto, expressar essas ideias tendo em vista que, segun-
do o próprio Bergson, a intuição não pode “se encerrar numa represen-
tação conceitual?” (ibidem, p.189). Para o filósofo, o método intuitivo 
consiste na inversão do “percurso natural do trabalho de pensamento, 
para se colocar imediatamente, por uma dilatação do espírito, na coisa 
que se estuda, enfim, para ir da realidade aos conceitos” (ibidem, 
p.206), pois, como nos diz o próprio filósofo, “a intuição, como todo 
pensamento, acaba por se alojar em conceitos” (ibidem, p.31). embora 
os conceitos sejam indispensáveis à metafísica, ela deve abandonar 
os conceitos prontos que estão à disposição, os quais “manejamos 
habitualmente”, e criar “conceitos diferentes”: a “filosofia consiste o 
mais frequentemente não em optar entre conceitos, mas em os criar” 
(Bergson, 1972, p.503). Devemos, assim, “afastar os conceitos já pron-
tos”, procurando, a partir da “visão direta do real”, criar “conceitos 
novos, que deveremos formar para nos exprimir” e que serão “talhados 
na exata medida do objeto” (Bergson, 1993a, p.23). Trata-se, então, 
“de criar completamente, para um objeto novo, um novo conceito, 
talvez um novo método de pensar” (Bergson, 1979a, p.48). esse novo 
conceito que devemos “talhar” para cada novo objeto deve ser apro-
priado somente para ele, de tal modo “que se pode dificilmente dizer 
que seja ainda um conceito, pois somente se aplica a uma única coisa” 
(Bergson, 1993a, p.197). Bergson caracteriza esses conceitos intuitivos 
como representações “flexíveis, móveis, quase fluidas, sempre prontas 
a se moldarem sobre as formas fugidias da intuição” (ibidem, p.188), 
ou, ainda nesse mesmo sentido, diz que se trata de “conceitos que se 
modelam e se remodelam sem cessar sobre os fatos, conceitos fluidos 
como a própria realidade” (Bergson, 1972, p.501).

o que parece fluido, de fato, são os significados desses conceitos que 
não podem ser expressos pelos conceitos tradicionalmente utilizados 
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pela inteligência. Daí por que Bergson nos remete a um outro modo 
mais fecundo de expressão do pensamento, do dado intuitivo: a ima-
gem. embora as imagens não sejam a intuição, elas derivam imediata-
mente dela, aproximam-se da intuição mais que os conceitos, podendo 
ajuntar-se a eles para fornecer a intuição. em A intuição filosófica, o 
filósofo define a imagem como “quase matéria, pois se deixa ainda ver, 
e quase espírito, pois não se deixa tocar” (Bergson, 1993a, p.130). essas 
imagens, que derivam da intuição, são indispensáveis para apreendê-la. 
elas são necessárias para “obter o signo decisivo, a indicação da atitude 
a tomar e do ponto para onde olhar” (ibidem). nesse sentido, Bergson 
considera que as imagens são superiores aos conceitos, enquanto modo 
de apreensão e expressão do dado intuitivo.  

Mas o que chegaremos a apreender e fixar é uma certa imagem inter-
mediária entre a simplicidade da intuição concreta e a complexidade das 
abstrações que a traduzem, imagem fugidia e evanescente, que ronda, tal-
vez desapercebida, o espírito do filósofo, que o segue como sua sombra por 
entre os meandros de seu pensamento, e que, se não é a própria intuição, 
dela se aproxima muito mais do que a expressão conceitual necessariamen-
te simbólica, à qual a intuição tem de recorrer para fornecer “explicações”. 
observemos bem esta sombra: melhor, para nos inserirmos nela, veremos 
de novo, na medida do possível, aquilo que o adivinharemos, a atitude 
do corpo que a projeta. e se nos esforçarmos para imitar esta atitude, ou 
melhor, para nela nos inserir, nós veremos, na medida do possível, aquilo 
que o filósofo viu. (ibidem, p.119)

Bergson, todavia, postula também que mesmo essas imagens “que 
se podem apresentar ao espírito do filósofo quando ele quer expor seu 
pensamento a outro” (ibidem, p.186) não representam, não reprodu-
zem o absoluto; elas são incapazes de transmiti-lo àqueles que não são 
capazes de se dar a intuição a si mesmos. aquele que teve a intuição 
pode, por meio das imagens, “provocar um certo trabalho que tende 
a entravar, na maior parte dos homens, os hábitos de espírito úteis 
à vida” (ibidem, p.185), colocar a consciência na “atitude que deve 
tomar  para fazer o esforço requerido e chegar, ela própria, à intuição” 
(ibidem, p.186). Mas embora nenhuma imagem substitua a intuição, 
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muitas delas “diversificadas, emprestadas à ordem de coisas muito 
diferentes, poderão, pela convergência de sua ação, dirigir a consciência 
para o ponto preciso em que há uma intuição a ser apreendida” (ibi-
dem, p.185). elas podem realizar em conjunto aquilo que não podem 
individualmente, ou seja, sugerir indiretamente a intuição. 

escolhendo imagens tão disparatadas quanto possível, impediremos 
que uma qualquer dentre elas venha usurpar o lugar da intuição que ela está 
encarregada de evocar, pois, neste caso, ela seria imediatamente expulsa 
por suas rivais. Fazendo com que todas exijam de nosso espírito, apesar 
de suas diferenças de aspecto, a mesma espécie de atenção e, de alguma 
forma, o mesmo grau de tensão, acostumamos pouco a pouco a consciência 
a uma disposição bem particular e bem determinada, precisamente aquela 
que deverá adotar para aparecer a si mesma sem véu. (ibidem, p.185)

não podemos, todavia, perder de vista que, se, por um lado, a uti-
lização de imagens pode ser considerada como um dos procedimentos 
do método intuitivo, o qual contribui para sugerir a intuição àquele 
que não a tem, por outro, quem as propõe só as pode ter escolhido a 
partir de uma intuição existente que norteia essa escolha; afinal, não são 
quaisquer imagens que servem a esse objetivo. o que indica novamente 
que a intuição é, sob esse aspecto, irredutível ao método intuitivo.    

gostaríamos, ao fim desta seção, e ainda com o objetivo de esta-
belecer a distinção entre intuição e método intuitivo em Bergson, de 
voltar a uma questão que colocamos logo no início: o uso do termo 
intuição para um método que consiste em procedimentos intelectuais. 
na segunda parte da introdução a “o pensamento e o movente”, Ber-
gson refere-se à escolha da palavra “intuição”, para definir seu método 
filosófico. Diz ter hesitado durante muito tempo diante desse termo, 
embora o considere o “mais apropriado” para designar o “modo de 
conhecimento” por ele proposto. sua hesitação, diz ainda o filósofo, 
deve-se à confusão que o termo “intuição” propicia. Bergson não quer 
ser confundido com outros filósofos – shelling, schopenhauer, por 
exemplo – que opuseram “mais ou menos” a “intuição à inteligência”, 
que ao “sentirem a insuficiência do pensamento conceitual para atingir 
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o fundo do espírito [...] falaram de uma faculdade supraintelectual 
de intuição”. Para Bergson, essa intuição “está ligada à inteligência”, 
apenas com diferença de substituir seus conceitos “por um conceito 
único que os resume a todos e que é, consequentemente, sempre o 
mesmo, seja qual for o nome que lhe dermos”. Tratar-se-ia de formas 
de panteísmo que ao darem, “antecipadamente, num princípio que 
é o conceito dos conceitos, todo o real e todo o possível”, é capaz de 
“explicar dedutivamente todas as coisas” (ibidem, p.25). 

contra essa intuição, que se confunde com a inteligência, Bergson 
propõe um método que consiste em recuperar a “realidade em sua 
essência”, enfim, uma “metafísica verdadeiramente intuitiva que se-
guisse todas as ondulações do real”, que não abarca “de uma só vez a 
totalidade das coisas”, mas que dá de cada uma delas “uma explicação 
que se adaptaria exatamente, exclusivamente a ela” (ibidem, p.25). 
sob esse aspecto, compreende-se a afirmação bergsoniana segundo a 
qual se pode ir da intuição à inteligência e que “da inteligência não se 
passará jamais à intuição” (Bergson, 1979a, p.268). afinal de contas, 
como tivemos a oportunidade de mostrar, com os conceitos prontos 
da inteligência, não poderíamos representar o que é apreendido pela 
intuição. É então a partir da intuição que os significados dos conceitos 
deverão ser gradativamente constituídos.

Isso, porém, não significa uma contradição com a afirmação an-
terior segundo a qual o método intuitivo bergsoniano consiste em 
procedimentos racionais, ou seja, que podemos passar da inteligência 
à intuição? não, se considerarmos que um dos aspectos do método 
intuitivo se caracteriza pela utilização da inteligência contra ela própria, 
denunciando as conclusões que, embora metafísicas, se pretendem 
científicas, criando, assim, o campo propício para o surgimento da in-
tuição propriamente dita, cuja representação envolverá novamente um 
grande esforço por parte da inteligência. É nesse sentido que devemos 
compreender as seguintes considerações de Bergson (1972, p.938):      

Intuição e intelecto não se opõem um ao outro, salvo aí onde a intuição 
recusa tornar-se mais precisa pela entrada em contato com os fatos cienti-
ficamente estudados, e aí onde o intelecto, em lugar de se limitar à ciência 
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propriamente dita (isto é, ao que pode ser inferido a partir dos fatos ou 
provado pelo raciocínio), combina com isto uma metafísica inconsciente 
e inconsistente que se reclama em vão de pretensões científicas. 

esperamos ter mostrado que em Bergson a intuição e o método 
intuitivo não se confundem, ainda que estejam intimamente re-
lacionados. o método intuitivo bergsoniano, constituído por um 
conjunto de procedimentos intelectuais, estaria a serviço de propiciar 
a intuição, ou seja, uma forma de conhecimento irredutível ao próprio 
método. o resultado desse empreendimento bergsoniano, o qual 
envolve a intuição em seu duplo aspecto espontâneo e metódico, é, 
como temos procurado mostrar ao longo deste trabalho, o estabele-
cimento de uma distinção, irredutibilidade e separabilidade entre 
consciência e matéria, cujos fundamentos temos também procurado 
problematizar. Talvez não seja exagero afirmar em relação a esse 
aspecto que a obra de Bergson poderia ser caracterizada como um 
grande empreendimento intelectual guiado por um espiritualismo 
cujas crenças metafísicas, em si mesmas de difícil fundamentação, são 
apresentadas por Bergson como intuições seguras. e nesse sentido, 
podemos dizer que as críticas de Bergson às concepções dominantes 
são muito mais bem elaboradas e consistentes, ainda que parciais, do 
que a fundamentação de suas teses dualistas. essa interpretação nos 
parece corroborada quando se considera a maneira pela qual Bergson 
se refere à relação entre a intuição filosófica e a intuição mística, assim 
como, aos seus respectivos resultados, tema do qual nos ocuparemos 
a seguir, ao encerrar este capítulo. 

Considerações finais

ao tratar da relação entre os resultados da obra As duas fontes da 
moral e da religião e as ideias defendidas nos livros que a antecedem, 
Bergson (1978, p.211) diz que as conclusões de As duas fontes as “com-
pletam naturalmente, embora não necessariamente” e, referindo-se 
especialmente à relação com A evolução criadora, Bergson diz que 



CONSCIÊNCIA E MATéRIA 193

as conclusões de As duas fontes a “ultrapassam”. ao dizer que as 
“completam naturalmente”, Bergson parece querer dizer que As duas 
fontes trazem um conhecimento novo, o qual não apenas não contradiz, 
mas estaria em consonância com as ideias antes defendidas. com a 
ressalva “embora não necessariamente”, Bergson parece querer dizer 
que não os resultados desse último livro como uma decorrência ine-
vitável dedutível dos livros anteriores, o que dá aos argumentos de As 
duas fontes uma relevância própria. e ao dizer que a “ultrapassam”, 
Bergson parece querer dizer que As duas fontes da moral e da religião 
traz não apenas novos conhecimentos, mas talvez conhecimentos 
mais profundos, metafisicamente falando, os quais permitiriam uma 
compreensão mais abrangente do que foi estabelecido anteriormen-
te. essa interpretação nos parece pertinente ao considerar que ao 
tratar da relação entre as suas obras Bergson não está falando apenas  
dos resultados metafísicos a que chega mas também do método para 
obtê-los, ou seja, da relação entre a intuição mística e a intuição filo-
sófica. consideremos esse aspecto mais detalhadamente.  

Referindo-se em As duas fontes da moral e da religião às conclusões 
de suas obras anteriores, Bergson diz que elas foram obtidas pela intui-
ção e pela experiência, ou seja, o dado intuitivo teria sido confirmado 
pela interpretação precisa dos fatos científicos, não havendo assim 
conflito entre a intuição filosófica e a ciência. a ampliação desse conhe-
cimento, porém, só seria oferecida pela intuição mística: “se a intuição 
junto à ciência é susceptível de ser estendida, isso só se pode dar pela 
intuição mística” (ibidem, p.272). e que conhecimento a intuição mís-
tica ofereceria que complementa e ultrapassa o conhecimento oferecido 
pela intuição filosófica? entendemos que é o que aparece de novo em As 
duas fontes da moral e da religião, ou seja, o que diz respeito à natureza 
criadora de Deus, definida como amor, e ao papel por ele desempe-
nhado no universo. antes de As duas fontes da moral e da religião a 
intuição filosófica tinha estabelecido o dualismo consciência e matéria 
em termos da distinção, da irredutibilidade e da separabilidade entre 
consciência e matéria, além de a consciência, enquanto coextensiva 
do élan vital, ser considerada como indissociável da vida e causa de 
sua evolução. em As duas fontes da moral e da religião essas teses não 
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apenas são confirmadas, como elas ganham um sentido transcendente 
a partir da existência de Deus e de sua natureza criadora. 

não deixa de ser sugestivo o fato de, ao resumir a sua concepção 
sobre a criação, Bergson o fazer em termos muito característicos de uma 
filosofia espiritualista segundo a qual Deus aparece como a energia ou 
força espiritual criadora da matéria, como o élan vital responsável pela 
vida e por sua evolução.   

Uma energia criadora que fosse amor, e que quisesse extrair de si 
mesma seres dignos de serem amados, poderia semear assim mundos cuja 
materialidade, na medida em que contrasta com a espiritualidade divina, 
exprimiria tão somente a distinção entre o que é criado e o que cria, entre 
as notas justapostas da sinfonia e a emoção indivisível que as deixou cair 
fora dela. em cada um desses mundos, impulso criador e matéria bruta 
seriam os dois aspectos complementares da criação: a vida, mantendo da 
matéria que ela atravessa sua subdivisão em seres distintos, e as forças 
que carrega ficando confundidas juntas na medida em que o permite a 
espacialidade da matéria que as manifesta. essa interpenetração não foi 
possível em nosso planeta; tudo leva a crer que a matéria que se verificou 
aqui complementar da vida pouco se prestou para lhe favorecer o impulso. 
a impulsão original ensejou, pois, progressos evolutivos divergentes, 
em vez de manter-se indivisa até o fim. Mesmo na linha em que passou 
o essencial dessa impulsão acabou por esgotar seu efeito, ou antes, o 
movimento converteu-se, de retilíneo que era, em movimento circular. 
a humanidade, que está no extremo dessa linha, gira nesse círculo. Tal 
fora a nossa conclusão. (ibidem, p.272)

e como já vimos anteriormente, essa metafísica espiritualista estaria 
fundada na intuição mística, a qual, problematicamente, parece revelar 
que os próprios místicos são seres especiais, cujo conhecimento não 
deveria ser desconsiderado pelos filósofos.

Para a desenvolver de outro modo que não fosse por suposições arbi-
trárias, só teríamos de seguir a indicação do místico. a corrente vital que 
atravessa a matéria, e que é sem dúvida a sua razão de ser, nós a tomamos 
simplesmente por dada. Da humanidade, que está na extremidade da 
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direção principal, não indagamos se tinha outra razão de ser que não ela 
mesma. essa dupla questão, a intuição mística a formula ao mesmo tempo 
que responde. Foram chamados à existência seres que estavam destinados a 
amar e ser amados. a energia criadora deve definir-se pelo amor. Distintos 
de Deus, que é essa própria energia, eles só podiam surgir num universo, 
e eis por que o universo surgiu. na parte do universo que é nosso plane-
ta, talvez em todo o nosso sistema planetário, seres como esses, para se 
produzirem, tiveram de constituir uma espécie, e essa espécie exigia uma 
multidão de outras espécies, que lhe foram a preparação, o sustentáculo, 
ou o resíduo: de resto, talvez só existam indivíduos radicalmente distintos, 
a supor sejam ainda múltiplos, ainda mortais; talvez tenham também sido 
realizados de uma só vez, e plenamente. seja como for, na Terra a espécie 
que é a razão de ser de todas as demais só parcialmente é ela mesma. ela 
nem mesmo pensaria em tornar-se completa se certos representantes seus 
não tivessem conseguido, por um esforço individual que se acrescentou ao 
trabalho geral da vida, quebrar a resistência que o instrumento opunha, 
triunfar da materialidade, enfim, se não tivessem conseguido encontrar 
Deus. esses homens são os místicos. eles desvendaram outra via que 
outros homens poderão palmilhar. Por isso mesmo, indicaram ao filósofo 
o lugar de onde vinha e o lugar para onde ia a vida (ibidem, p.272).

embora tenhamos anteriormente apontado algumas semelhan-
ças entre Bergson e Descartes, nos parece oportuno nesse momento 
chamar a atenção para uma diferença importante entre os filósofos.5 
considerando-se a história da filosofia, vemos esse privilégio concedido 
à experiência mística, ou a alguns místicos, em relação à metafísica, 
como um retrocesso de Bergson em relação a Descartes. lembremos 
que Descartes estabelece a existência da alma, de Deus e da liberdade, 
por meio da demonstração racional. Independentemente do valor 
demonstrativo de seus argumentos, a sua contribuição filosófica mais 
importante talvez seja a afirmação da capacidade humana universal de 
chegar ao conhecimento da verdade pelo uso exclusivo de sua razão 
natural, ou seja, sem a tutela de seres especiais ou seus intérpretes ou 

 5 já apontamos anteriormente uma outra diferença importante entre os filósofos, ou 
seja, a presença, segundo Bergson, e a ausência, segundo Descartes, de consciência 
nos animais. 
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autoridades religiosas os quais, com ironia, Descartes (1996b, p.243) 
desqualifica na dedicatória das Meditações metafísicas, cujo principal 
trecho transcrevemos a seguir:

e, embora seja absolutamente verdadeiro que é preciso acreditar 
que há um Deus, porque isso é assim ensinado nas santas escrituras, e, 
de outro lado, que é preciso acreditar nas santas escrituras, porque elas 
vêm de Deus; e isto porque, sendo a fé um dom de Deus, aquele mesmo 
que dá a graça para fazer crer nas outras coisas pode também dá-la para 
fazer-nos crer que ele existe: não poderíamos, todavia, propor isto aos 
infiéis, que poderiam imaginar que cometeríamos nisto o erro que os 
lógicos chamam de círculo.  

Parece que Bergson, em sua última obra filosófica mais importante, 
acaba por subordinar, ainda que essa não seja a sua intenção, o conhe-
cimento metafísico e a própria intuição filosófica, tão valorizada nas 
obras anteriores, à intuição mística, ou seja, à autoridade intelectual 
de alguns seres especiais, ou seja, alguns místicos ou seus intérpretes, 
no caso, ele mesmo.


