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5
conSciência, matéria e liberdade

Considerações iniciais

Dedicaremos este último capítulo ao tema da liberdade, tendo 
em vista a sua íntima relação com o dualismo de Bergson. como 
veremos, liberdade e dualismo se complementam na crítica ao deter-
minismo materialista e reducionista dominante na ciência, mais do 
que isso, o dualismo, ou a irredutibilidade da consciência à matéria, 
é o fundamento último da liberdade tão amplamente defendida 
por Bergson ao longo de suas obras, as quais podem ser lidas como 
campos distintos de crítica possível ao determinismo. Bergson (1972, 
p.763) considera que uma denúncia da “ilusão determinista” é a 
condição para se “chegar à consciência clara da liberdade”: “como 
dar conta dessa ilusão se não se a isolou de início? e como a isolar, 
senão aprofundando as diversas formas de determinismo, tais como 
a história da filosofia nos apresenta?”. Propomo-nos, então, a apre-
sentar a crítica bergsoniana ao determinismo, e a sua outra face, a 
defesa da indeterminação e da liberdade, convictos de que estamos 
diante de uma problemática cuja importância na obra de Bergson é 
muito maior do que aquela que se lhe tem costumeiramente atribuído. 
consideramos a questão da liberdade, não apenas como um aspecto 
do pensamento bergsoniano, que poderia ser segregado sem afetar 
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os demais, mas como um ponto a partir do qual se pode oferecer 
uma visão do conjunto e, nesse sentido, como um fio condutor que 
permite acompanhar o desenvolvimento de seu pensamento em sua 
íntima relação com o dualismo consciência e matéria. 

no Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Bergson critica 
o determinismo com base em uma reflexão “epistemológica”, procu-
rando mostrar que o problema da liberdade é, de fato, um pseudopro-
blema, fruto do modo natural de operação da inteligência, e que as di-
ficuldades inerentes às concepções tradicionais tanto do determinismo 
quanto do livre-arbítrio podem ser superadas pela apreensão imediata 
da interioridade psicológica a qual se revela como essencialmente dis-
tinta da matéria, como espírito. Decorre daí a tese de que a liberdade é 
uma dimensão essencial do espírito, inerente à sua natureza profunda, 
ainda que as ações não sejam frequentemente livres, o que é explicado 
por sua subordinação às necessidades práticas. 

nas obras seguintes, essa liberdade essencial do espírito é confron-
tada com as várias formas de determinação: as biológicas, as materiais 
e as sociais. em Matéria e memória, Bergson se propõe a tarefa de 
sustentar a tese da liberdade do espírito ante as determinações do 
corpo, o que faz que a questão da liberdade seja tratada de maneira 
correlata ao problema da relação entre espírito e corpo. Bergson critica 
a tese segundo a qual os processos psíquicos conscientes, tais como 
percepção e memória, podem ser explicados apenas a partir do cérebro 
defendendo, contra o materialismo reducionista, a irredutibilidade do 
espírito ao corpo, ou seja, da liberdade à necessidade.   

em A evolução criadora, a liberdade é pensada a partir de uma 
concepção evolucionista da vida. Bergson critica as teorias evolucio-
nistas tradicionais, as mecanicistas e as finalistas, as quais estariam 
comprometidas com alguma forma de determinismo. contra essas 
formas de determinismo o filósofo propõe uma concepção de evo-
lução como criação explicada a partir da ação de um élan vital sobre 
a matéria, ou seja, de um força ou energia espiritual que explicaria 
não apenas a natureza e indeterminação das várias formas de vida, 
mas também o surgimento da consciência em seus vários níveis de 
complexidade e liberdade.  
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Por fim, em As duas fontes da moral e da religião, a problemática da 
liberdade é analisada, no âmbito da vida social, mais precisamente, a 
relação do homem com as exigências inerentes à sociedade na qual ele 
se insere. Trata-se nesse caso de criticar as concepções deterministas 
da vida social apontando os seus limites e mostrando os casos especiais 
em que a liberdade se realiza amplamente, ou seja, em sintonia com a 
energia ou força criadora divina, imanente e transcendente. 

antes de abordar o tema da liberdade e sua íntima relação com o 
dualismo como contraponto ao materialismo determinista nas quatro 
principais obras de Bergson, procuraremos mostrar que e como essas 
ideias já aparecem interligadas no pensamento do filósofo antes mesmo 
desse empreendimento filosófico o qual propomos que seja interpretado, 
em continuidade com as preocupações iniciais de Bergson, como um 
grande esforço intelectual em defesa da liberdade e a favor da ação moral. 

Bergson leitor de Lucrécio: a crítica  
ao materialismo determinista

I

em 1883, cinco anos antes do aparecimento do Ensaio sobre os dados 
imediatos da consciência, foi publicado o texto de Bergson, “extraits de 
lucrèce”, acrescido de comentários, notas e estudos. o que chama a 
atenção na interpretação que Bergson propõe da obra de lucrécio é o 
fato de aí já estar prefigurada a íntima relação entre as duas concepções 
que serão duramente criticadas por Bergson ao longo de sua obra: o 
determinismo e o materialismo reducionista. Mais ainda, uma justifi-
cativa de fundo para essas críticas, ou seja, as implicações existenciais 
negativas do materialismo determinista. 

Inicialmente, Bergson busca identificar o “grande princípio filo-
sófico” que norteia a obra La nature de lucrécio,1 ou seja, buscar o 

 1 Restringimo-nos em nossa exposição apenas à primeira parte do texto de 
Bergson (1972, p.266) sobre lucrécio, a qual “compreende um estudo sobre a 
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que está por trás da descrição da condição humana apresentada por 
lucrécio. e o que Bergson aí identifica é a presença de uma “melan-
colia profunda”. a vida humana em geral, na cidade ou no campo, na 
infância ou na velhice, é descrita como monótona, rotineira, insatisfeita, 
amarga, triste, irrelevante e insignificante. esse sentimento seria tão 
dominante, tão amplamente sugerido e justificado, que mesmo as 
exceções e, de certa forma, a própria maneira apontada pelo poeta 
para lidar com essa condição, ou seja, o conformismo diante do que a 
ciência nos apresenta, isto é, uma concepção materialista determinista 
segundo a qual não existem deuses e a morte é um fim inevitável, não 
conseguiriam disfarçá-lo. 

o poema da natureza é triste e desanimador. Para que viver? a vida 
é monótona; é um movimento sobre o mesmo lugar, um desejo sempre 
insatisfeito. os prazeres são enganosos, nenhuma alegria é pura, e da 
fonte mesma das volúpias se eleva uma espécie de amargura que nos 
sufoca no meio de perfumes e de flores. veja também como a criança 
chora em seu nascimento; ela enche o ar com os seus gritos lúgubres, e é 
justo: lhe restam tantos males a atravessar na vida! Mais tarde, homem 
feito, ele trabalhará, se afligirá, se elevará pelos esforços sobre-humanos 
à fortuna e às honras; trabalho perdido! ele viveria mais feliz e mais 
tranquilo nos campos, sua alma estaria menos inquieta, e ele estaria mais 
perto da natureza. a felicidade está refugiada no campo? aí é pelo menos 
feliz aquele que sem medo e sem preocupação cultiva pacificamente sua 
terra? o poeta, após nos ter feito esperar um instante, nos arrebata esta 
última ilusão. Pobre de mim! se a fortuna é pérfida, a terra é avarenta. o 
lavrador usa o ferro, como as suas forças, e a gleba não lhe dá nem mesmo 
o necessário. o vinhateiro plantou a sua vinha, mas o sol a seca. os dois 
suspiram e balançam a cabeça  tristemente. e eles não veem que a terra 
está cansada de produzir, que tudo neste mundo envelhece, se fatiga, se 
decomporá um dia. É assim que nós passamos a melhor parte de nossas 
vidas a perseguir honras inúteis, ou a cultivar uma terra que resiste a nosso 
labor e se cansa de produzir. Depois a velhice chega, e com ela, o medo 

poesia, a filosofia e a física” e onde o filósofo procura destacar “a originalidade 
das ideias do poeta, muito frequentemente confundidas com as de epicuro ou 
as de Demócrito”.
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pueril da morte. o velho a representa e se aflige. Quanto mais esperança, 
tanto mais alegria! sua família não acorrerá mais ao seu encontro, sua 
mulher e seus filhos não virão mais disputar seus beijos! e ele não vê que 
a morte é o fim de tudo, que se ela nos priva das doçuras da vida, ela nos 
livra também da necessidade que nela podemos ter, e das penas que as 
acompanham sempre. assim tudo é miséria neste mundo, e nossa maior 
consolação é pensar que tudo terminará para nós com a vida. É a convicção 
do sábio, é a conclusão de toda filosofia. o papel da ciência é nos mostrar 
em efeito, que nós mal contamos no universo, onde os deuses não se 
ocupam absolutamente de nós, onde nós somos o que uma combinação 
fortuita de elementos nos tem feito, onde nós nos decomporemos como se 
decompõem os outros corpos. e o sábio, que conhece esta grande verdade 
e que nela penetra, espera tranquilamente uma morte na qual ele sabe bem 
que ele se aniquilará inteiramente: ele possui assim a ciência suprema, ao 
mesmo tempo que ele experimenta as mais doces alegrias que o homem 
pode atingir. (Bergson, 1972, p.269)

Bergson vê no determinismo materialista de lucrécio a causa pri-
meira de sua melancolia, colocando em segundo plano fatores como o 
“espetáculo” das guerras civis e das lutas sangrentas presenciadas por 
lucrécio, os quais, segundo o próprio poeta, trariam como sua pior 
consequência o afastamento da inteligência de suas nobres preocu-
pações, a filosofia e a ciência. embora lucrécio seja um homem que 
sofre profundamente os males de sua pátria, e que chora sobre a ruína 
pública, a verdadeira razão de sua melancolia, a ideia mestra do poema 
La nature, seria o determinismo que, como veremos, está intimamente 
ligado ao materialismo, que o poeta desvenda na natureza que tanto 
ama. lucrécio estaria muito menos interessado em explicar o modo 
como a natureza funciona do que em mostrar que cada uma das ações 
humanas é determinada e fatal. sua obra poderia ser assim considerada 
como o desenvolvimento de uma visão determinista a qual poderia ser 
identificada especialmente nos seguintes trechos:

sob esta natureza pitoresca e graciosa, por detrás desses fenômenos infi-
nitamente diversos e sempre mutáveis, leis fixas e imutáveis trabalham 
uniformemente, invariavelmente, e produzem, cada uma por sua parte, 
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efeitos determinados. não há acaso, nenhum lugar para o capricho; por 
toda parte forças que se reúnem ou se compensam, causas e efeitos que 
se encadeiam mecanicamente. Um número indefinido de elementos, 
sempre os mesmos, existe de toda a eternidade; as leis da natureza, leis 
fatais, fazem com que os elementos se combinem e se separem; e estas 
combinações, estas separações são rigorosamente e de uma vez por todas 
determinadas. nós percebemos os fenômenos de fora, no que eles têm 
de pitoresco; nós cremos que eles se sucedem e se substituem à medida 
de sua fantasia; mas a reflexão, a ciência nos mostram que cada um deles 
podia ser matematicamente previsto, porque ele é a consequência fatal 
do que havia antes dele [...] a natureza está empenhada, de uma vez por 
todas, a aplicar invariavelmente as mesmas leis; ela está nela empenhada 
por uma espécie de contrato, foedus, e este contrato é eterno [...] Resulta 
daí que cada causa produz apenas um efeito determinado [...] que os 
mesmos seres nascem e se desenvolvem sempre nas mesmas condições 
[...] que as mesmas raças, as mesmas espécies se conservam [...] É porque a 
natureza tem assim contraído compromissos que cada um dos fenômenos 
pode ser previsto matematicamente, que cada um deles é determinado... 
(ibidem, p.272)

enfim, seria essa concepção determinista, intimamente ligada a 
uma filosofia materialista, a responsável pela piedade de lucrécio 
em relação à impotência, insignificância e ignorância humana diante 
das leis naturais.

Que pode ela no meio dessas forças cegas que trabalham e trabalharão 
em torno dela, a despeito dela, sempre as mesmas durante a eternidade dos 
tempos? conta ela para alguma coisa neste universo sem limites, onde ela 
nasceu por acidente, pobre combinação de átomos que a fatalidade das leis 
naturais reuniu por um tempo, e que as mesmas forças dispersarão um dia? 
nós cremos que a matéria é feita para nós, como se nós não estivéssemos 
submetidos às mesmas leis que ela. nós cremos que os deuses amigos ou 
ciumentos nos protegem ou nos perseguem, como se forças estranhas, 
caprichosas pudessem intervir na natureza, como se as leis implacáveis da 
matéria não nos conduzissem na mesma corrente que conduz as coisas [...] 
aquele que geme sobre sua sorte não conhece absolutamente a verdadeira 
natureza das coisas; ele imagina que lutou, e chora, como um vencido 
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sobre a sua derrota. se ele refletisse, se ele soubesse, se ele se elevasse até 
as “regiões serenas” da filosofia, ele compreenderia que todo lamento é 
inútil e mesmo sem propósito, porque a natureza segue invariavelmente 
seu curso sem se preocupar conosco. (ibidem, p.274)

a íntima relação entre o determinismo e o materialismo na inter-
pretação bergsoniana de lucrécio aparecem mais claramente no texto 
de Bergson quando, com o objetivo principal de justificar e exaltar a 
grandeza, a “originalidade do poeta”, o filósofo o compara com os 
pensadores gregos que o teriam influenciado: Demócrito e epicuro. 
Bergson começa pelo materialismo atomista de Demócrito o qual, se-
gundo as suas próprias palavras, foi “um dos mais profundos sistemas 
de filosofia que a antiguidade produziu” (ibidem, p.276). 

segundo Bergson, Demócrito considera que a imensa variedade 
de fenômenos do universo é o resultado da combinação infinita de 
um número também infinito de elementos muito simples, mais ou 
menos idênticos, os átomos. os átomos seriam corpos tênues, muito 
pequenos, indivisíveis, eternos, indestrutíveis, incolores, insípidos, 
sem peso, sem resistência e imutáveis. sua única qualidade dife-
renciadora seria a forma e é a sua união em número suficiente que 
permite a formação de corpos que podem ser vistos e tocados. É pelo 
movimento desses átomos no vazio infinito, seu choque e aglome-
ração, que teriam se formado sucessivamente a Terra, a lua, o sol, 
os astros e os seres vivos. os átomos seriam também os elementos 
constituintes do pensamento e da própria alma. 

a alma, com efeito, que parece animar os corpos organizados, é, ela 
também, um composto de átomos, mas de átomos muito móveis, redondos 
e polidos. os pensamentos que se sucedem em nossa alma são apenas mo-
vimentos de átomos que a compõem. se ela percebe os objetos materiais, 
os compostos de átomos que a cercam, é porque esses objetos emitem, a 
todo momento e por todos os lados, imagens extremamente pequenas que 
vêm tocar os órgãos dos sentidos. (ibidem, p.278)

essa concepção materialista atomista de Demócrito teria exercido 
grande influência sobre o pensamento de epicuro que introduziu 
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acréscimos importantes em relação ao comportamento dos átomos, 
alguns dos quais apresentamos aqui. o peso seria a qualidade dos 
átomos responsável pelo seu movimento eterno, paralelo, vertical 
e com velocidades iguais. o desvio casual do percurso dos átomos 
teria provocado o choque entre muitos deles originando assim um 
movimento rotatório ou turbilhonar responsável pela formação dos 
mundos, ou seja, a ordem e a variedade que observamos na natureza 
inanimada e viva seriam o resultado da eterna combinação fortuita de 
átomos e não da ação de uma causa inteligente. 

as combinações maravilhosas que admiramos hoje e que chamamos 
seres vivos deviam, pois, fatalmente produzir-se desde que se espere um 
tempo tão longo: elas se produziram; e como as outras desapareceram, 
incapazes que eram de viver e de se conservar, nós não percebemos senão as 
melhores, as combinações perfeitas, e nós admiramos a ordem, a pretensa 
inteligência da natureza. somente o acaso as tem engendrado, como tem 
engendrado milhares de outras. (ibidem, p.282) 

esse mesmo processo casual responsável pelo surgimento do mun-
do, da vida e do homem, produziria, inevitavelmente, a destruição de 
todos eles, e também a formação de novos mundos, e assim eternamen-
te: “o movimento perpétuo dos átomos fará que em um dia ou outro 
tudo se dissolverá, tudo se decomporá; os átomos, tornados poeira, se 
reaproximarão ainda; combinações novas darão mundos novos; e assim 
sucessivamente, durante toda a eternidade do tempo” (ibidem, p.282). 
sendo a alma humana composta por átomos, ela também desapareceria, 
seus átomos desagregariam com a decomposição do corpo. 

Para epicuro, porém, isso não é um mal, visto que não teríamos 
mais motivos para temer nem o inferno, nem os deuses, os quais, 
mesmo que se admita a sua existência, “são incapazes de intervir no 
universo, visto que tudo se explica sem eles” (ibidem, p.283). epicuro 
privilegiava o viver feliz, acreditando que o objeto exclusivo da filosofia 
é tornar mais curto o caminho para a felicidade, entendida como paz 
interior e serenidade de espírito: “saber gozar o presente, se colocar 
ao abrigo da inquietude e do medo, eis a verdadeira sabedoria e o 
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fim último de toda filosofia” (ibidem, p.279). Mas essa felicidade é 
perturbada, quando se teme a interferência dos deuses bons ou maus  
em nossa vida, quando se acredita que eles estão por toda parte, vigian-
do-nos, e, enfim, pelo medo da morte, mais precisamente dos suplícios 
do inferno. essa “dupla superstição” seria a “fonte de inesgotáveis 
inquietudes e crimes, envenenando a vida, corrompendo a felicidade 
e a moralidade” (ibidem, p.279). Desse modo, só haveria felicidade se 
os deuses não existissem e a morte fosse o fim de tudo. 

voltemos agora à relação entre o pensamento de lucrécio e de 
epicuro. embora reconhecendo as semelhanças entre os dois sistemas 
filosóficos, Bergson defende que o pensamento de lucrécio é superior 
ao de epicuro. enquanto epicuro estaria interessado em usar sua 
teoria exclusivamente para “banir os deuses da natureza”, tratando 
a ciência apenas como “uma arma contra a superstição” (ibidem, 
p.284), destacam-se em lucrécio o amor pela natureza e o prazer em 
conhecê-la. epicuro, ao ver em Demócrito somente um meio que lhe 
permite alcançar o seu objetivo, não percebe aquilo que para lucrécio é 
o essencial, o determinismo inerente aos processos naturais: “lucrécio 
percebe, sob os fenômenos infinitamente variados de uma natureza 
aparentemente caprichosa, átomos que se movem em direções bem 
determinadas, leis imutáveis que trabalham uniformemente” (ibidem, 
p.285). Para Bergson, a superioridade da obra de lucrécio consiste 
no fato de ela não ser fria e banal, o que indicaria que seu autor era 
“observador apaixonado da natureza”. Isso o leva a perceber tanto 
aquilo que seduz o artista – “o lado pitoresco, as nuanças móveis e 
mutáveis” – quanto o que interessa ao geômetra.  

É esta aptidão de lucrécio em captar de um só golpe o duplo aspecto 
das coisas que faz a incomparável originalidade de sua poesia, de sua 
filosofia, em uma palavra, de seu gênio. se ele tivesse se limitado a pintar 
a natureza por fora, a sua descrição teria sido fria e banal. se ele tivesse 
somente desenvolvido em versos latinos a teoria dos átomos, ele poderia 
ter sido o mais seco dos geômetras. Mas a sua descrição não é fria, porque 
ele não descreve, nós o sentimos bem, pelo simples prazer de descrever: 
como a teoria dos átomos o preocupa sem cessar, ele descreve para provar, 



206 JONAS GONçALvES COELHO

e sobre cada uma de suas descrições passou como um sopro oratório que o 
anima e nos arrasta. e a sua geometria não é absolutamente seca, porque ela 
é viva como a natureza, porque o poeta não se representa os compostos de 
átomos em sua nudez fria, assim como o fazia Demócrito, mas os reveste 
em seguida, e malgrado ele, das cores que a sua imaginação reconhece ou 
empresta à realidade. (ibidem, p.285)

a paixão de lucrécio pela natureza se estenderia à natureza humana 
a respeito da qual tem uma concepção bem original. o atomismo em 
epicuro leva ao afastamento da superstição, dos temores pueris, da 
vida política e familiar, das preocupações e paixões, excluindo, assim, 
“a melancolia, a tristeza, tudo o que perturba a alma”, produzindo um 
“estado de equilíbrio” do qual “nasce uma felicidade durável [...] uma 
alegria tranquila e pouco intensa, mas contínua”, uma “quietude” 
e uma “inalterável serenidade” (ibidem, p.287); daí a receita para  
a felicidade. em lucrécio, a concepção materialista determinista  
teria outras implicações nas quais se revela um pessimismo indisfar-
çável – melancolia e tristeza – em relação à condição humana, à sua 
impotência diante do inevitável. lucrécio, diferentemente de epicuro, 
apiedar-se-ia da condição humana.   

como a fatalidade das leis naturais é o que o tem sobretudo tocado 
na doutrina dos átomos, o poeta foi tomado, malgrado a serenidade que 
ele ostenta, de uma piedade dolorosa por esta humanidade que se agita 
sem resultado, que luta sem proveito, e que as leis inflexíveis da natureza 
conduzirão, malgrado ela, no imenso turbilhonamento das coisas. Por que 
trabalhar? fatigar-se? por que lutar, por que se lamentar? nós sofremos 
a lei comum, e a natureza se preocupa pouco conosco. Que um vento 
carregado de germes envenenados sopre sobre a terra, uma epidemia 
nascerá. e é sobre a espantosa descrição da peste de atenas que o poema 
termina. lucrécio quis mostrar a impotência dos homens e dos deuses em 
presença das leis da natureza; ele quis que o quadro fosse assustador, que a 
tristeza invadisse a nossa alma, e que esta fosse a nossa última impressão. 
ele foi bem-sucedido; e a piedade sincera, profunda, que ele testemunha 
à humanidade sofredora faz com que nós nos liguemos a ele, que nós o 
amemos, ao mesmo tempo que ele dá à sua doutrina e a seu poema uma 
originalidade que tem seu preço. (ibidem, p.287)
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Bergson admira muito a solidariedade que lucrécio demonstra em 
relação à situação do homem no mundo, mais ainda, o fato de o poeta 
ter sido capaz de explicitar a relação intrínseca entre o materialismo 
determinismo e a condição de impotência humana da qual derivaria 
a sua melancolia. entendemos que os elogios de Bergson a lucrécio 
sugerem sua aprovação em relação às implicações existenciais negativas 
que o poeta extrai do materialismo determinista o que nos inclina a 
interpretar a obra de Bergson como uma abrangente réplica às bases 
teóricas do pensamento de lucrécio a qual seria uma condição para se 
contrapor ao pessimismo em relação à condição humana. Diante do 
determinismo materialista, o otimismo seria impossível, ou pelo menos 
artificial, fingido, não autêntico. Parece, então, ser bastante sugestivo 
que encontremos na obra de Bergson uma crítica incansável, especial-
mente da forma dominante de determinismo, o materialismo. nesse 
sentido, o pensamento dualista de Bergson pode ser interpretado, 
diferentemente de outras formas de dualismo, como uma alternativa 
à concepção que traz consigo não apenas o pessimismo e a melancolia 
como uma consequência inevitável, mas, especialmente, contra a apatia 
inerente a uma visão de mundo segundo a qual tudo está determinado 
e nenhum esforço vale a pena.

Liberdade e a distinção consciência e matéria

I

como já dissemos anteriormente, a liberdade é o tema central da 
primeira grande obra filosófica de Bergson, o Ensaio sobre os dados 
imediatos da consciência. no prefácio, o filósofo sugere que esse pro-
blema filosófico, “comum à metafísica e à psicologia”, foi escolhido 
dentre inúmeros outros cuja análise serviria ao mesmo objetivo, 
qual seja, mostrar que sua origem e suas dificuldades aparentemente 
insuperáveis podem ser explicadas e resolvidas no âmbito de uma 
reflexão crítica sobre o conhecimento e a linguagem. essa reflexão 
resulta na tese de que o antigo e controverso, e, para alguns, insolúvel, 



208 JONAS GONçALvES COELHO

problema da liberdade não é um problema real: é um “pseudoproble-
ma”, um problema “mal formulado”, uma “miragem”. sua origem 
consiste numa confusão, ou seja, numa equivocada concepção asso-
ciacionista do psíquico implicada, como vimos no primeiro capítulo, 
nas categorias de intensidade e multiplicidade tal como aplicadas à 
matéria. vejamos agora como essa concepção associacionista permeia 
os debates entre os partidários do determinismo e os defensores do 
livre-arbítrio tanto na explicação de uma ação em sua relação com 
o passado quanto em sua relação com o futuro. começaremos pela 
explicação de uma ação realizada.

Tanto os deterministas quanto os defensores do livre-arbítrio 
descrevem a ação como ocorrendo após uma sucessão de fatos de 
consciência e um momento de escolha. a diferença é que, segundo 
os partidários do livre-arbítrio, dados os antecedentes, vários atos 
diferentes, igualmente possíveis, poderiam se realizar, enquanto 
para os partidários do determinismo, dados os antecedentes, apenas 
um ato seria possível, ou seja, a decisão teria sido estabelecida nos 
antecedentes. nos dois casos a escolha é representada como um 
ponto de uma estrada que se bifurca em duas direções ou caminhos. 
a divergência diz respeito à determinação prévia ou não do cami-
nho escolhido, ou seja, se se trata de uma escolha verdadeira ou se a 
escolha é apenas uma ilusão. 

Para Bergson, colocado nesses termos o problema da liberdade é 
insolúvel, pois, a rigor, o psiquismo não é uma linha ou estrada com 
pontos de bifurcação a partir dos quais abrem-se novos caminhos. o 
debate proposto nesses moldes supõe que é adequada a representação 
do tempo pelo espaço e da sucessão pela simultaneidade. o tempo 
decorrido seria pensado como uma linha que atravessa o espaço, no 
qual os momentos sucessivos seriam exteriores uns aos outros. 

assistiu-se à deliberação do eu em todas as suas fases, e até à realização 
do ato. então, recapitulando os termos da série, apercebe-se a sucessão sob 
a forma de simultaneidade, projeta-se o tempo no espaço, e raciocina-se 
consciente ou inconscientemente, sobre esta figura geométrica [...] e, 
contudo, uma vez construída a figura, remonta-se pela imaginação ao 
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passado e pretende-se que a nossa atividade psíquica tenha precisamente 
seguido o caminho traçado pela figura. (Bergson, 1988b, p.136)

consideremos agora o debate entre os partidários do livre-arbítrio e 
o do determinismo em relação às ações futuras. o problema é colocado 
por Bergson nos seguintes termos: uma decisão ou ação futura de uma 
pessoa poderia ser prevista por alguma “inteligência superior” que 
conhecesse de maneira completa e perfeita os antecedentes psicológicos 
daquela ação? Para Bergson, essa seria também uma questão vazia de 
sentido considerando que ela também resulta de uma concepção equi-
vocada, ou seja, quantitativa e espacial, do psíquico, além de envolver 
um círculo vicioso. supõe-se que os estados psicológicos possuem uma 
intensidade entendida como “propriedade matemática”, e olham-se 
os antecedentes a partir do fato realizado. É a partir dessa visão de 
conjunto que se mede a importância – atribui-se valor – a cada estado, 
comparando-o com os anteriores e os posteriores e determinando a par-
te que lhe cabe no ato final, ou seja, considera-o mais ou menos intenso, 
mais ou menos importante, conforme o ato final se explique por ele ou 
sem ele. nessa operação, o ato final estaria pressuposto, porque se faz 
figurar, ao lado da indicação dos estados e da apreciação quantitativa 
de sua importância: “uma vez consumado o ato final, posso atribuir 
a todos os antecedentes o seu próprio valor e representar, sob a forma 
de um conflito ou de uma composição de forças, o jogo combinado dos 
diversos elementos” (ibidem, p.143). 

Para Bergson (1993a, p.10), é a espacialização da consciência que 
faz que as ações humanas inevitavelmente apareçam como previa-
mente determinadas: os deterministas acreditam “que o futuro está 
dado no presente, que ele é teoricamente visível, que, consequen-
temente, não trará nada de novo”; os partidários do livre-arbítrio 
também supõem, mesmo sem se darem conta disso, que “tudo está 
dado”, ao entenderem que se trata de escolher “entre duas ou entre 
várias opções, como se estas fossem os “possíveis” que se mostrassem 
antecipadamente, e como se a vontade se limitasse a “realizar” um de-
les” (ibidem). nas duas maneiras de se considerar a ação, em relação 
ao passado ou ao futuro, o debate entre os partidários do livre-arbítrio 
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e os do determinismo estaria apoiado no equívoco que consiste em se 
erigir “em realidades absolutas os símbolos mecanicistas dos quais 
se serve habitualmente nossa inteligência, desviada como ela está 
para o espaço, e absorvida, sobretudo, na consideração dos sólidos” 
(Bergson, 1972, p.734). Decorre daí que se for legítimo postular a 
liberdade, isso deveria ser uma consequência natural de diferente 
caracterização do “eu psicológico”, ou seja, como uma continuidade 
indivisa de mudança heterogênea.

considere-se, inicialmente, a liberdade sob o prisma da continuida-
de. Bergson (1988b, p.125) afirma no Ensaio que um ato é livre, quando 
ele é a manifestação externa de um estado interno, quando reflete o 
conjunto da pessoa exprimindo o “eu inteiro”, ou seja, quando emana 
de toda a personalidade e a exprime. Isso significa que uma ação livre 
é aquela que ao refletir a natureza do “eu” está em continuidade com 
ele, como se toda determinação estranha ao eu envolvesse uma espécie 
de descontinuidade entre a ação e aquele que a realiza. É nesse sentido 
que Bergson postula que “o ato será tanto mais livre quanto mais a série 
dinâmica à qual ele se religa tender mais para se identificar com o eu 
fundamental” (ibidem). Daí poder afirmar que uma educação, por mais 
autoritária que seja, “não suprimiria nada de nossa liberdade, se ela 
nos comunicasse somente ideias e sentimentos capazes de impregnar 
a alma inteira” (ibidem). 

Bergson reafirma e explicita essa concepção no verbete “liberdade” 
do Vocabulário técnico e crítico da filosofia de lalande – e também no 
boletim da sociedade Francesa de Filosofia2 – dizendo que a sua defi-
nição de liberdade se aproxima daquela segundo a qual “a liberdade 
consiste em a pessoa ser totalmente ela mesma, em agir em conformi-
dade consigo [...] a independência da pessoa face a tudo aquilo que 
não é ela” (Bergson, 1972, p.833). esclarece que a independência à 
que se refere não tem apenas um caráter moral estendendo-se a outras 
formas de determinação existentes. e esclarece também que “o ato 
livre é aquele que depende de si, mas não no mesmo sentido em que o 

 2 Refere-se a um debate na société Française de Philosophie ocorrido no dia 7 de 
julho de 1910.
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efeito depende da causa que o determina necessariamente”, isto é, não 
se deve pensar em termos de uma divisão do psíquico em estados e 
nem de uma relação entre eles na qual, de alguma maneira, os estados 
posteriores já estejam contidos nos anteriores. 

essa última observação nos remete a um outro aspecto, a outra face 
da definição bergsoniana de liberdade apresentada no Ensaio e mantida 
em textos posteriores: uma ação que não é determinada é nova e im-
previsível, ou seja, envolve criação. segundo Bergson (1972, p.1203), 
uma “verdadeira criação” é “alguma coisa de estranha ao cálculo e à 
previsão, alguma coisa de absolutamente novo”. nesse mesmo sentido 
postula em O pensamento e o movente que uma ação livre seria uma ação 
“inteiramente nova (ao menos interiormente) e que não preexistiria 
de forma alguma, nem mesmo como puro possível, à sua realização” 
(Bergson, 1993a, p.10). 

Para compreender esse aspecto da liberdade bergsoniana con-
sideremos a outra parte da definição de liberdade apresentada no 
Vocabulário técnico e crítico da filosofia de lalande. Bergson diz aí que 
se aproxima de uma outra definição de liberdade. Trata-se da ideia de 
livre-arbítrio, a qual implica a igual possibilidade dos dois contrários. 
Para o filósofo, as raras doutrinas filosóficas que aceitava a indetermi-
nação e a “entendiam por indeterminação uma competição entre os 
possíveis, por liberdade uma escolha entre os possíveis” como se os 
possíveis preexistissem idealmente ao real, como se o novo fosse apenas 
um “rearranjo de elementos antigos”, o que permitiria seu cálculo e 
previsão (ibidem, p.115).  Bergson (1972, p.1192) se distancia dessa 
definição na medida em que considera a duração interior como “alguma 
coisa que cresce, se enriquece e se cria a si mesma indefinidamente”. 
Decorre daí que a própria possibilidade é criada pela liberdade, que “é 
o real que se faz possível e não o possível que se torna real” (Bergson, 
1993a, p.115). Uma sinfonia só pode ser produzida, tornar-se real, se 
for possível, ou seja, se não houver “obstáculos intransponíveis à sua 
realização” (ibidem, p.13), mas ela não preexiste como possível, ou 
seja, “sob forma de ideia” (ibidem, p.13), pois se um músico possui 
“a ideia precisa e completa da sinfonia que ele fará, sua sinfonia já está 
pronta” (ibidem). a sinfonia só existe na qualidade de possível, no 
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momento em que ela for real, tornando-se, aí, o novo, que é criado, e 
o imprevisível, que é introduzido no mundo. 

segundo Bergson (1979a, p.218), nós temos consciência dessa “ca-
pacidade de criação em nós”, nós experimentamos em nós próprios a 
“criação contínua de imprevisível novidade” (Bergson, 1993a, p.100), 
seja “diante da ação que eu quis e da qual eu sou o único senhor”, por 
exemplo, quando decido me virar para a direita ou para a esquerda, seja 
quando representamos o detalhe de algo que nos acontecerá: “quanto 
minha representação é pobre, abstrata, esquemática, em comparação 
com o evento que se produz!” (ibidem). nós experimentamos o sen-
timento de uma criação maior ainda que a criação artística e científica, 
ou seja, a criação de nós mesmos, a criação do “novo no interior de nós 
mesmos”, a “criação de nós mesmos por nós mesmos”:

é o sentimento que nós temos, de sermos criadores de nossas intenções, de 
nossas decisões, de nossos atos, e por aí de nossos hábitos, de nosso caráter, 
de nós mesmos. artesãos de nossa vida, artistas mesmo, quando nós o 
queremos, nós trabalhamos continuamente para modelar, com a matéria 
que nos é fornecida pelo passado e pelo presente, pela hereditariedade e 
as circunstâncias, uma figura única, nova, original, imprevisível, como a 
forma dada pelo escultor à argila. (ibidem, p.102)

essa “espécie de milagre”, que é a “criação de si por si”, consiste 
num “engrandecimento da personalidade por um esforço que pode 
tirar muito do pouco, alguma coisa do nada” (Bergson, 1972, p.1204), 
ou seja, o ser humano é capaz de tirar de si mais do que ele tem atual-
mente: “Por um leve esforço de vontade, nós podemos tirar muito 
dessa maneira; por um grande esforço de vontade, nós podemos tirar 
indefinidamente. está no poder da pessoa se estender, se aumentar, e 
mesmo em parte se criar” (ibidem, p.1081).

Daí a dificuldade de se preverem acontecimentos futuros. eu posso 
imaginar de antemão uma reunião da qual participarei, os personagens, 
as ideias que defenderão, o lugar, a ordem e o problema a ser discutido. 
Mesmo que ocorra como o esperado – o que é pouco provável –, expe-
rimentamos diante do conjunto “uma impressão única e nova, como se 
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ela fosse agora desenhada com um único traço original por uma mão 
de artista” (Bergson, 1993a, p.99). Mas, se formos mais modestos e 
tentarmos representar apenas uma ação que nós próprios pretendemos 
realizar amanhã, uma ação que planejamos em todos os seus detalhes, 
ou seja, uma ação que não pode legitimamente ser qualificada de livre, 
já que a própria decisão de realizá-la implica uma espécie de determina-
ção, conseguiremos “prefigurar” apenas a sua “configuração exterior”, 
por exemplo, o “movimento a executar”, mas não será possível prever 
o que “pensaremos e sentiremos” ao realizá-la. Isso porque nossos 
pensamentos e sentimentos dependerão daquilo que ainda não é, ou 
seja, do “que tivermos vivido até lá, e mais o que será acrescentado 
por aquele momento em particular” (ibidem, p.11). considerando a 
natureza da duração interior não há previsão possível: 

Para preencher antecipadamente esse estado com o conteúdo que 
ele deve ter, ser-nos-ia preciso exatamente o tempo que separa hoje de 
amanhã, porque não podemos diminuir um só segundo da vida psicoló-
gica, sem modificar-lhe o conteúdo. Podemos diminuir a duração de uma 
melodia sem alterá-la? (ibidem, p.11)

Diferentemente daqueles que assimilam a ação humana aos fe-
nômenos da natureza explicando o ato por seus motivos ou razões 
determinantes, a liberdade bergsoniana pressupõe que as razões só são 
determinantes a partir do momento em que “o ato estava virtualmente 
realizado” e que essas razões se tornaram determinantes no “progresso 
da personalidade inteira, encarada como indivisível e uma” (Bergson, 
1972, p.586). Quando alguém se propõe a analisar as ações, sempre 
encontrará razões ao infinito, o que significa, para Bergson “a impos-
sibilidade de constituir uma realidade una, com uma multiplicidade 
de visões tomadas de fora sobre ela” (ibidem, p.587). 

II

como vimos até aqui, a partir da apreensão imediata do psicológico, 
ou seja, sem a mediação das categorias de intensidade e multiplicidade, 
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as ações livres são definidas como aquelas que estão em continuidade 
com a vida interior, expressando-a em sua totalidade. Isso não significa 
que todas as ações sejam livres. Para Bergson muitas ações são mais 
ou menos ou até inteiramente determinadas. em virtude da como-
didade da linguagem e da facilidade das relações sociais constitui-se 
no psicológico uma espécie de superfície onde as imagens aparecem 
como invariáveis, como as vegetações independentes que se formam e 
flutuam na água (Bergson, 1988b, p.125). assim, em vez de refletirem 
a mobilidade interna dos sentimentos, as ações diárias frequentemente 
identificam-se com essa “sombra do eu projetado no espaço”, com esse 
“eu fantasma” ou “eu superficial”. De acordo com essa concepção não 
seriam livres as ações nas quais os estímulos se mantêm independente-
mente da “massa dos fatos de consciência”, como aquelas decorrentes 
de sugestão hipnótica, ou de uma cólera violenta suscitada por alguma 
circunstância acidental ou, ainda, de determinações orgânicas. e tam-
bém as ações decorrentes de elementos que se penetram uns aos outros, 
mas nunca chegam a fundir-se perfeitamente na massa compacta do eu, 
como no caso do “conjunto de sentimentos e de ideias que nos vêm de 
uma educação que se destina mais à memória do que ao juízo”. nesse 
caso, forma-se “no centro do próprio eu fundamental, um eu parasita 
que invadirá continuamente o outro” (ibidem).

nesses casos e em muitos outros cotidianos análogos, as ações 
assemelham-se em muitos aspectos a atos reflexos sendo, por im-
pressões externas, as quais encontram sensações, sentimentos e ideias 
solidificados em nossa memória, “imagens invariáveis” às quais os 
nossos próprios sentimentos “aderem” (ibidem, p.126). são inúmeras 
as situações nas quais o sujeito age como um “autômato consciente”, ou 
seja, nas quais “o ato segue a impressão sem que” a “personalidade se 
interesse por ele” (ibidem). o que acontece quando o despertador toca 
na hora que estamos habituados a levantar? a impressão provocada 
pelo despertador não se funde “na massa confusa das impressões que 
me ocupam”, não abala “minha consciência inteira”. ela agita apenas 
a ideia que “está solidificada à superfície, a ideia de me levantar e de 
me entregar às minhas ocupações diárias” (ibidem). o que acontece 
quando se segue o conselho de outros em situações importantes? 
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Muitas vezes, por inércia ou moleza, nossos sentimentos pessoais 
ficam recobertos por outros sentimentos que não são efetivamente 
nossos, mas que se colocaram à superfície de nosso eu, formando aí 
uma “crosta” sob a influência insistente de amigos “mais seguros” 
que os exprimiram. embora influenciados por esses sentimentos, “nós 
acreditamos agir livremente, e é somente refletindo sobre isso mais 
tarde que reconheceremos nosso erro” (ibidem, p.127). 

situações semelhantes às descritas anteriormente são suficien-
temente comuns para Bergson concluir que “muitos vivem assim 
e morrem sem terem conhecido a verdadeira liberdade” (ibidem, 
p.125), ou seja, são muitas as situações em que nossas ações são 
menos a expressão de nossa interioridade do que a manifestação de 
nossa exterioridade. 

os momentos em que voltamos a ser donos de nós próprios são raros, e é 
por isso que raramente somos livres. a maior parte do tempo, vivemos 
exteriormente a nós mesmos, não percepcionamos do nosso eu senão o 
seu fantasma descolorido, sombra que a pura duração projeta no espaço 
homogêneo. a nossa existência desenrola-se, portanto, mais no espaço 
do que no tempo: vivemos mais para o mundo exterior do que para nós; 
falamos mais do que pensamos; “somos agidos” mais do que agimos. 
(ibidem, p.173)

essa condição explica o porquê de, dentro de um certo limite, ser 
possível a previsão da ação humana, e consequentemente a existência 
de uma ciência psicológica. o psicológico considerado em termos de 
uma causalidade estática na qual os fenômenos exteriores se condicio-
nam, sendo susceptíveis de se reproduzirem no espaço homogêneo e 
entrarem, assim, na composição de uma lei, é uma descrição válida do 
psíquico na medida em que se refira à esfera do eu superficial. como 
afirma Bento Prado jr. (1989, p.31), a hipótese associacionista, e, 
podemos acrescentar, o determinismo a ela associado, não é de todo 
equívoca. o equívoco consiste na generalização dessa hipótese:

o associacionismo não traduz apenas uma ilusão que nasce de uma 
deformação da vida psicológica, quando recortada artificialmente, segundo 
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o estilo da inteligência reflexiva, que lhe aplica o esquematismo da justa-
posição. a hipótese associacionista só é falsa quando generalizada para a 
totalidade de vida psíquica. Quando não incorre nesta hybris e se limita 
apenas ao eu superficial, à consciência perceptiva e social, ela reflete uma 
verdade ontológica. Fundada numa experiência parcial, a inteligência, 
confirmada em suas expectativas, é levada a uma totalização que a induz 
ao universo do ilusório sistemático. ela se quer mathesis universalis e, à 
primeira sugestão da experiência, ela lhe volta as costas e desdobra coe-
rentemente sua fantasmagoria.

e é justamente por essa generalização que o observador do compor-
tamento humano fica surpreendido diante de uma mudança brusca de 
decisão de ação que parece contrariar todas as expectativas criadas pelas 
circunstâncias precedentes. Por se manter na esfera do “eu superficial”, 
não se consegue encontrar a razão da ação, a qual aparece como uma 
ação “sem razão” ou até “contra toda razão” (Bergson, 1988b, p.128). 
Tais casos são paradigmáticos da manifestação do “eu de baixo que 
sobe à superfície”, do “irresistível impulso” que faz que a “crosta 
exterior” estale (ibidem, p.127). enquanto expressão da nossa inte-
rioridade, respondem ao “conjunto de nossos sentimentos, de nossos 
pensamentos e de nossas aspirações mais íntimas” (ibidem, p.128), ou 
seja, aos “fatos psíquicos profundos” que não se repetem. essas ações 
ou decisões inesperadas são um importante indício da liberdade inte-
rior: “a ausência de toda razão tangível é tanto mais flagrante quanto 
mais nós somos profundamente livres” (ibidem, p.128).  

considerando que a ação se dá sempre entre o eu superficial e o 
eu profundo, Bergson estabelece a existência de graus de realização 
da liberdade: “a liberdade não apresenta o caráter absoluto que o 
espiritualismo lhe empresta algumas vezes, ela admite graus. É pre-
ciso, pois, que todos os estados de consciência se misturem com os 
seus congêneres, como gotas de chuva às águas de um lago” (ibidem, 
p.124). Pode-se falar em liberdade absoluta se nos referimos à duração 
psicológica, ao espírito, ao “eu profundo”. É nesse sentido que Bergson 
(1972, p.1034) afirma que “a previsibilidade do efeito não acorrenta a 
liberdade da causa”. Por outro lado, “os atos livres são raros” (Berg-
son, 1988b, p.124), no plano da existência concreta, pois, embora “as 
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realidades de ordem metafísica, como o espírito e a liberdade, aí se 
manifestem, elas, sendo “interiores à vida fenomenal”, são “limitadas 
por ela” (Bergson, 1972, p.494).

como veremos na próxima seção, dedicada ao problema da liberda-
de a partir da abordagem dominante em Matéria e memória, os limites 
impostos à livre expressão do espírito em sua existência concreta são 
em grande parte estabelecidos pela estrutura corpórea e pela lógica de 
seu funcionamento. o que pretendemos enfatizar é que ao demonstrar 
a irredutibilidade do espírito ao corpo e explicar a relação entre eles, 
Bergson também pretende estabelecer que as determinações corpó-
reas não se constituem como um obstáculo insuperável à liberdade 
essencial do espírito.   

Liberdade e a relação consciência e matéria

I

como vimos no capítulo 2 deste trabalho, o tema principal de 
Matéria e memória é o problema da relação entre espírito e corpo e 
não a liberdade. Mas, como procuraremos mostrar a seguir, essas duas 
questões filosóficas estão intimamente relacionadas, o que nos permite 
ver em Matéria e memória uma continuação natural do Ensaio onde a 
liberdade do espírito anteriormente estabelecida deve confrontar-se 
com a suposta determinação corpórea.

no texto “o pensamento e o movente”, Bergson refere-se explici-
tamente às duas obras como dois modos diferentes e complementares 
de abordar o problema da liberdade. Diz aí que embora já tivesse se 
deparado no Ensaio com a problemática de compatibilizar a evidência 
da liberdade do espírito com a postulação filosófica e científica do de-
terminismo corpóreo não enfrentou tal questão naquele momento, pois 
pretendia mostrar que, tratada isoladamente, a liberdade do espírito 
é um dado indubitável. Mas, ao mesmo tempo em que postula uma 
autossuficiência demonstrativa do Ensaio, Bergson considera que não 
poderia mais protelar o confronto com a concepção filosófico-científica 
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dominante. a liberdade que aparece como um dado imediato da 
consciência no Ensaio deve ser compatível com a análise dos fatos que 
aparentemente sustentam a concepção materialista reducionista das 
funções mentais, concepção essa amplamente defendida por cientistas 
e filósofos partidários da tese do determinismo universal. 

Quando nós nos colocamos o problema da ação recíproca entre o 
corpo e o espírito, foi unicamente porque nós o havíamos encontrado 
em nosso estudo sobre os “dados imediatos da consciência”. a liberdade 
nos aparecera, então, como um fato; e, de outro lado, a afirmação do de-
terminismo universal, que era posta pelos cientistas como uma regra de 
método, era geralmente aceita pelos filósofos como um dogma científico. 
seria a liberdade humana compatível com o determinismo da natureza? 
como a liberdade se tornara para nós um fato indubitável, nós a havíamos 
considerado quase isoladamente em nosso primeiro livro: o determinismo 
se arranjaria com ela como pudesse; seguramente, ele se arranjaria, já que 
nenhuma teoria pode resistir por muito tempo a um fato. Mas o problema 
afastado ao longo de nosso primeiro trabalho erguia-se agora inelutavel-
mente diante de nós. (Bergson, 1993a, p.78)

Trata-se, portanto, em Matéria e memória, de consolidar e de 
ampliar os resultados do Ensaio, em particular a tese da liberdade do 
espírito, levando-se em conta o problema das determinações corpó-
reas e sua relação com as funções psicológicas, passando, assim, da 
experiência interna imediata a uma experiência existencial humana. 
Bergson confronta-se com a concepção materialista reducionista  
dominante em duas frentes complementares: em primeiro lugar –  
aspecto negativo da crítica –, estabelece os limites daquela concepção, 
de sua compreensão da relação entre percepção, memória e cérebro, 
de sua interpretação dos fatos; a seguir, tendo em vista os resultados 
obtidos nesse confronto, introduz a sua própria teoria explicativa 
daquelas operações elementares do espírito, de sua relação com o 
cérebro, e a inovadora interpretação dos fatos que daí decorre. com 
isso pretende solucionar o problema da relação entre o espírito e o 
corpo ao mesmo tempo em que corrobora a tese da liberdade. esses 
dois empreendimentos estão articulados, ou seja, é preciso que se 
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rompa com a leitura cientificista, equivocada e imprecisa, dos fatos 
que envolvem a relação espírito e corpo, elucidando a sua origem e o 
caminho para a sua solução, para que se extraia desses mesmos fatos 
apenas o que eles realmente oferecem.

na conferência “a alma e o corpo”, Bergson refere-se à origem da 
concepção científico/filosófica dominante em sua época acerca das 
relações entre o psíquico e o físico. Relaciona-a aos desenvolvimen-
tos científicos posteriores ao Renascimento, que teriam consistido, 
primeiramente, na aplicação aos fenômenos orgânicos do mesmo tipo 
de explicação mecânica utilizado para os fenômenos astronômicos e 
físicos. Representa-se, desse modo, todo o universo material “como 
uma imensa máquina, submetida às leis matemáticas”, onde tudo 
está encadeado, como as “engrenagens num mecanismo de relógio”. 
esse determinismo se universalizou quando, além dos fenômenos 
inorgânicos e orgânicos, estendeu-se aos estados psicológicos e às 
ações humanas, postulando-se assim que eles seriam previamente 
determinados e, portanto, matematicamente calculáveis (Bergson, 
1993b, p.40). 

Para Bergson, essa extensão do determinismo ao domínio psicoló-
gico e da ação humana é correlata da concepção segundo a qual há uma 
equivalência entre os processos psicológicos conscientes e os processos 
corporais, um “paralelismo rigoroso entre a alma e o corpo”, uma cor-
respondência ponto a ponto entre a série de fenômenos psicológicos e 
a dos fenômenos cerebrais. e embora essa concepção paralelista não 
implique por si só qualquer privilégio do corpo em relação à mente, 
pois ela não exclui a tese de que o corpo exprime a alma ou que corpo 
e alma sejam traduções diferentes de um mesmo original que não seria 
nem um nem outro, a ciência privilegiava o paralelismo que reduz 
a vida mental a fenômenos cerebrais. as sensações, as lembranças, 
os sentimentos, os juízos, os raciocínios e as decisões, por exemplo, 
seriam meras traduções de deslocamentos e agrupamentos de molé-
culas no cérebro, estando os processos conscientes para os fenômenos 
atômicos tal qual uma fosforescência, assim como um traço luminoso 
para o riscar de um fósforo. Desse modo, não haveria nenhuma alma 
ou mente imaterial e a consciência seria assim um epifenômeno da 
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atividade cerebral que apenas ilusoriamente aparece a si mesma como 
determinante dos movimentos físicos. 

esta fosforescência, iluminando-se, por assim dizer, a si mesma, cria 
singulares ilusões de ótica interior; é assim que a consciência se imagina 
modificar, dirigir, produzir movimentos dos quais ela é apenas o resultado; 
nisto consiste a crença numa vontade livre. a verdade é que se pudéssemos, 
através do crânio, ver o que se passa no cérebro que trabalha, se dispusés-
semos, para observar o interior do cérebro, de instrumentos capazes de 
aumentar milhões e milhões de vezes mais do que nossos melhores micros-
cópios, se assistíssemos, assim, à dança de moléculas, átomos e elétrons de 
que é feita a substância cerebral, e se, por outro lado, possuíssemos a tábua 
de correspondência entre o cerebral e o mental, isto é, um dicionário que 
permitisse traduzir cada figura da dança na linguagem do pensamento e 
do sentimento, saberíamos tão bem quanto a pretensa ‘alma’ tudo o que 
ela pensa, sente e quer, tudo o que ela acredita fazer livremente enquanto 
o faz mecanicamente. (ibidem, p.33)

essa concepção materialista seria aparentemente corroborada por 
alguns fatos e argumentos empíricos. os fatos: a correlação entre ocor-
rências físicas e alterações mentais – alterações de consciência, em casos 
de consumo de álcool ou de aspiração de clorofórmio; perturbações na 
inteligência, na sensibilidade, na vontade e até alienação, produzidas 
pelo uso de tóxicos; presença frequente de lesões na autópsia do cérebro 
de alienados; localização, em certas partes precisas do cérebro, de fun-
ções, como o movimento voluntário e a memória, ou seja, lembranças 
dos movimentos de articulação da fala, dos sons das palavras e das 
imagens visuais das palavras e das letras, a partir de lesões cerebrais. 
os argumentos: a capacidade de explicar os fenômenos de percepção 
e memória apenas a partir de processos fisiológicos – as percepções 
explicar-se-iam pela ação de vibrações externas que impressionam 
os órgãos dos sentidos, transmitindo-se, a partir daí, ao cérebro, 
onde se tornariam sensações auditivas, visuais etc.; a memória seria a 
manutenção do passado no cérebro, semelhante à fixação de imagens 
em uma placa sensível ou de fonogramas em discos fonográficos, ou 
seja, do mesmo modo que uma ação sobre o aparelho faz que o disco 
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se repita, um estímulo sobre uma parte específica do cérebro faria com 
que uma lembrança ali depositada se manifestasse.

contra essa concepção materialista, reducionista e determinista 
Bergson propõe, como vimos amplamente no segundo capítulo, 
uma outra concepção a respeito do papel do corpo/cérebro os quais 
aparecem não mais como produtores de representações ou arquivos 
de lembranças, mas apenas como um centro de ação. Depreende-se 
daí que quanto mais desenvolvido for o sistema nervoso, mais rica 
será a percepção, pois a mais complexidade dos mecanismos motores 
amplia o campo de relação com os objetos externos abrangendo um 
maior número deles e uma maior distância. e, também, porque as 
ações podem se tornar cada vez menos imediatas, menos necessárias. 
ou seja, o desenvolvimento do sistema nervoso possibilita um au-
mento da indeterminação da ação, refletindo, portanto, a riqueza da 
percepção. É nesse sentido que Bergson (1990b, p.27) afirma que a 
percepção simboliza “a parte crescente de indeterminação, deixada à 
escolha do ser vivo em sua conduta em face das coisas”. a extensão 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; ela se submete à 
relação entre necessidade e distância: “à medida que a reação se torna 
mais incerta, que ela deixa mais lugar à hesitação, aumenta também a 
distância na qual se faz sentir [...] a ação do objeto” (ibidem, p.28).

essa relação entre indeterminação e ação permite a Bergson explicar 
o conteúdo e a riqueza da percepção. a percepção consciente consis-
tiria no isolamento de uma imagem do conjunto no qual se encontra 
inserida. esse isolamento consiste na diminuição da ação dos objetos 
sobre o sujeito perceptivo o qual é um centro de indeterminação e 
que, portanto, percebe apenas o que é útil para a ação. em si mesma, 
a matéria é portadora de inúmeros elementos e relações que não têm 
nenhum privilégio uns sobre os outros. se pudéssemos falar em percep-
ção 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, p.35). já a nossa percepção da matéria 
“resulta da eliminação daquilo que não interessa às nossas necessidades 
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e, de maneira mais geral, às nossas funções” (ibidem). a relação entre 
percepção consciente e sua dependência da escolha pragmática pode 
ser sintetizada nos seguintes termos de Bergson:

Meu corpo se conduz, portanto, como uma imagem que refletiria 
outras imagens, analisando-as do ponto de vista das diversas ações a 
exercer sobre elas. e, por consequência, cada uma das qualidades perce-
bidas 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 reunirem, 
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 discernimento prático. (ibidem, p.48)

Pode-se desse modo explicar a relação entre a percepção cons-
ciente e as modificações cerebrais, sem reduzir uma à outra, como o 
pretende o materialismo reducionista. a percepção consciente reflete 
a indeterminação dos movimentos do corpo. a indeterminação desses 
movimentos resulta da estrutura cerebral que “oferece o plano minu-
cioso dos movimentos entre os quais” se tem a escolha, dando, assim, 
“a medida exata da percepção” que se tem. essa “desenha justamente 
todas as partes do universo sobre as quais esses movimentos teriam 
influência” (ibidem, p.39). Pode-se, então, explicar a percepção 
sem recorrer à hipótese da existência de “centros conscientes” no 
sistema nervoso, mas relacionando-a à “capacidade de agir do ser 
vivo”, à “indeterminação do movimento ou da ação que seguirá ao 
estímulo recolhido” (ibidem, p.66), o que, sem dúvida, se manifesta 
em processos cerebrais: “como a cadeia de elementos nervosos que 
recebe, retém e transmite movimentos 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). Desse modo, como já vimos ampla-
mente, a correspondência entre percepção e fenômenos cerebrais 
não decorre de a consciência ser um epifenômeno do cérebro, mas 
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do fato de ambos medirem, “um pela complexidade de sua estrutura 
e a outra pela intensidade de seu despertar, a quantidade de escolha 
de que o ser vivo dispõe” (Bergson, 1979a, p.263).

II

conforme Bergson estabeleceu nos primeiros capítulos de Ma-
téria e memória, o corpo, considerado por si só, “está confinado ao 
momento presente no tempo e limitado ao lugar que ocupa no espa-
ço”, conduzindo-se como “autômato”, reagindo “mecanicamente 
às exigências exteriores”, como acontece, aliás, com o conjunto da 
matéria inorgânica. De acordo, ainda, com essa obra, apreendemos 
que, ao lado do corpo, há o espírito – o “eu”, a “alma” – que, além de 
se estender “muito mais longe que o corpo no espaço” e durar “através 
do tempo”, é quem “solicita ou impõe ao corpo movimentos não mais 
automáticos e previstos, mas imprevisíveis e livres” (Bergson, 1993b, 
p.31). Bergson já havia estabelecido no Ensaio que o espírito “cria atos 
ao se criar continuamente a si mesmo” e que, sendo “precisamente uma 
força que pode tirar de si mesma mais do que contém, devolve mais 
do que recebe, dá mais do que possui” (ibidem).

Para que esse espírito, que é essencialmente livre, possa intro-
duzir, através do corpo, a novidade no mundo, ou seja, para que ele 
possa realizar ações livres, é preciso, primeiramente, que não haja 
uma diferença de natureza entre ele e a matéria, que haja entre essas 
duas durações apenas uma diferença de tensão; em segundo lugar, 
que os “inumeráveis instantes do mundo material” – os trilhões de 
estímulos – possam ser contraídos, condensados, “num único instante 
da vida consciente” (ibidem, p.16), ou seja, que possa extrair alguma 
“estabilidade” e “regularidade” do fluxo material. Desse modo, a 
realização de “ações livres ou pelo menos parcialmente indetermina-
das”, ou seja, a independência em relação ao ritmo, ao devir material, 
depende da capacidade de “fixar” esse devir sobre o qual se “aplica”, 
de “solidificá-lo em momentos distintos”, de “condensar, desse modo, 
sua matéria e, assimilando-a, digeri-la em movimentos de reação que 
passarão através das malhas da necessidade natural” (Bergson, 1990b, 
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p.236). essa é a condição das ações livres: “não haverá novidade em 
nossos atos senão graças ao que nós tivermos de repetição nas coisas” 
(Bergson, 1993a, p.103).

Para Bergson (1979a, p.201), essa contração da materialidade, 
que é a condição das “ações verdadeiramente livres”, corresponde a 
uma tensão, “uma contração violenta de nossa personalidade sobre 
si mesma”, ou seja, a um reajuntar o “passado que se furta, para o 
impelir, compacto e indiviso, a um presente que ele criará, nele se 
introduzindo”, o que significa a “coincidência de nosso eu consigo 
mesmo” (ibidem). essa tensão pode variar em intensidade, direção 
e duração, conforme as diferentes pessoas e as mesmas pessoas em 
diferentes situações, de tal modo que a tensão da duração mediria a 
cada momento de um ser consciente “seu poder de agir, a quantidade 
de atividade livre e criadora que ele pode introduzir no mundo” (Ber-
gson, 1993b, p.17). Desse modo, a maior ou menor tensão da duração 
determina tanto a força da concentração da percepção quanto o grau 
de liberdade possível. 

se reduzimos a tensão, interrompendo “o esforço que impele ao 
presente a maior parte possível do passado” (Bergson, 1979a, p.201), 
e em vez de agir, sonhamos, “ao mesmo tempo, nosso eu se dissipa, 
nosso passado, que até então se acumulava sobre si mesmo no impulso 
indivisível que nos comunicava, decompõe-se em mil e uma lembran-
ças que se exteriorizam umas em relação às outras. elas deixam de se 
interpenetrar à medida que mais se cristalizam” (ibidem, p.202). no 
caso extremo de distensão completa, “não mais haveria memória, nem 
vontade” (ibidem). assim como não “caímos jamais nessa passividade 
absoluta, tanto quanto não podemos nos tornar absolutamente livres” 
(ibidem), podemos entrever “uma existência constituída de um pre-
sente que recomeça sem cessar – não há duração real, nada a não ser 
instantaneidade que morre e renasce infinitamente” (ibidem). Mas, de 
fato, isso não ocorre nem na matéria. como vimos, Bergson atribui à 
matéria as propriedades que qualificavam o espírito em sua profundi-
dade, ou seja, a mudança interior, a não repetição, a temporalidade: “a 
duração real é aquela que morde as coisas e nelas deixa a marca do seu 
dente” (ibidem, p.46). essa concepção de duração traz implícito um 
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componente fundamental explicitado por Matéria e memória, o qual 
parece distinguir, pela sua presença ou não, a matéria e o espírito: a 
memória. admitindo-se, “para comodidade de estudo”, que a necessi-
dade é a “lei fundamental da matéria”, Bergson supõe que o que ocorre 
nesse domínio é uma reação imediata a um estímulo, ajustando-se “ao 
seu ritmo” e se prolongando “na mesma duração”, o que significa 
estar no presente, “num presente que recomeça sem cessar” (ibidem, 
p.202). a percepção pura, tal como tematizada anteriormente, “faria 
verdadeiramente parte da matéria”, à qual o filósofo se refere como 
“o grau mais baixo do espírito – o espírito sem a memória” (Bergson, 
1990b, p.250). Mas Bergson ameniza essa distinção entre o espírito 
e a matéria em termos de memória, ao postular que a memória não é 
uma função que não faça de alguma forma parte da matéria. o fato 
de a matéria repetir “sem cessar” o passado indica que “seu passado 
é verdadeiramente dado em seu presente” (ibidem), o que Bergson 
considera como uma espécie de “pressentimento”, de imitação da 
memória, embora, justamente em virtude dessa repetição incessante, 
o passado não seja lembrado, mas apenas “desempenhado”. 

ao estabelecer a identidade de natureza entre a matéria e o espírito, 
Bergson introduz a possibilidade de uma “transição”, afirma a existência 
de uma “infinidade de graus entre a matéria e o espírito plenamente 
desenvolvido” (ibidem, p.249). essas diferenças se expressam na 
própria matéria. Da matéria bruta, passando pelos vários níveis de 
desenvolvimento dos seres vivos até o homem, pode-se observar uma 
“complicação gradual” do sistema nervoso, uma “organização mais 
complexa” do sistema sensório-motor. Pelo aumento das vias motoras 
– “variedade cada vez mais rica de mecanismos motores” (ibidem) – a 
serem escolhidos diante de “uma mesma excitação” recebida, o sistema 
nervoso se torna cada vez mais capaz de “canalizar excitações e organizar 
ações”, ou seja, se amplia não só “a atividade do ser vivo”, mas também 
a sua “capacidade de esperar antes de reagir” (ibidem).

o desenvolvimento do sistema nervoso, porém, constituindo-se 
como um instrumento de escolha cada vez mais amplo, permitindo, 
assim, “uma maior independência do ser vivo face à matéria” (ibidem) 
– “efetivamente o que se vê” (ibidem, p.280) –, é apenas a tradução 
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exterior, um reflexo, um símbolo material daquilo “que não se vê” 
(ibidem), da “força interior” que é “essa própria independência” 
(ibidem, p.249). conforme o grau de desenvolvimento do sistema 
nervoso, torna-se possível um maior grau de tensão da consciência, a 
qual pode, pela percepção, relacionar-se com um conjunto cada vez 
mais distante de objetos e, pela memória, condensar um passado cada 
vez mais enriquecido diante de uma decisão a tomar, podendo, assim, 
“libertar-se do ritmo do transcorrer das coisas” e “influenciar mais 
profundamente o futuro” (ibidem). Bergson estabelece assim uma 
correlação entre os graus de tensão e os graus de liberdade. 

Trata-se, de fato, de graus de manifestação possível da liberdade, 
o que significa que embora as condições materiais sejam dadas, não 
decorre necessariamente daí que elas sejam aproveitadas. Retomemos 
o papel do cérebro nas operações mentais para elucidar esse aspecto. 
o cérebro “não é nem a duplicata nem o instrumento da vida cons-
ciente” mas apenas “o ponto extremo dela, a parte que se insere nos 
acontecimentos” (Bergson, 1972, p.581), ele é apenas “um órgão de 
atenção do pensamento à vida” (ibidem, p.1210). ele, simplesmente, 
“marca, delimita e mede o estreitamento psicológico que é necessário à 
ação” (ibidem, p.581). ele faz que, em razão da adaptação e da escolha, 
“consciência, sentimento e pensamento permaneçam tensos em relação 
à vida real e, consequentemente, capazes de ação eficaz” (es, p.47). 
Desse modo, um cérebro desenvolvido permite que se “abranja num só 
golpe de vista um maior número de fatos [...] que se percebam eventos 
sucessivos um a um” (Bergson, 1979a, p.263). Mas diante desses fatos 
percebidos, podemos deixar que eles nos conduzam ou nós é que os 
dominamos. o que significa que, diante das mesmas condições, cére-
bros com um mesmo grau de desenvolvimento podem corresponder 
a graus diferentes de tensão da consciência, ou seja, graus diversos de 
liberdade. Parece que podemos concluir, então, que, embora o cérebro 
“seja um órgão de atenção à vida” (es, p.47) e por isso seja até certo 
ponto responsável pela tensão da consciência, por ligá-la às exigências 
do mundo e à ação, essa tensão maior ou menor pode ser, em última 
instância, remetida ao espírito. ao afirmar que o sistema nervoso tra-
duz as “intensidades possíveis de memória” e ao considerar que isso 
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é a mesma coisa que “todos os graus possíveis de liberdade”, Bergson 
(1990b, p.250), embora destaque a importância do corpo, do desen-
volvimento do sistema nervoso para a liberdade, o trata como se fosse 
a condição negativa dela mesma, pois nessa afirmação está implícito 
que a liberdade é, em última instância, atributo do espírito, que vez 
por outra o filósofo define como memória. É o espírito mais ou menos 
livre o responsável pela inserção da indeterminação no mundo, a qual 
é na verdade a expressão de sua liberdade.       

o que não se vê é a tensão crescente e concomitante da consciência no 
tempo. não apenas, por sua memória das experiências já antigas, essa cons-
ciência retém cada vez melhor o passado para organizá-lo com o presente 
numa decisão mais rica e mais nova, mas vivendo uma vida mais intensa, 
condensando, por sua memória da experiência imediata, um número cres-
cente de momentos exteriores em sua duração presente, ela torna-se mais 
capaz de criar atos cuja indeterminação interna, devendo repartir-se em uma 
multiplicidade tão grande quanto se queira dos momentos da matéria, pas-
sará tanto mais facilmente através das malhas da necessidade. assim, quer a 
consideremos no tempo ou no espaço, a liberdade parece sempre lançar na 
necessidade raízes profundas e organizar-se intimamente com ela. o espírito 
retira da matéria as percepções que serão seu alimento e as devolve a ela na 
forma de movimento, onde imprimiu sua liberdade. (ibidem, p.280)

essa questão da relação entre os vários graus de manifestação da 
liberdade e o corpo é retomada de maneira mais abrangente na obra 
de Bergson A evolução criadora, a qual, como veremos na próxima 
seção, introduz um novo elemento na defesa bergsoniana da liberdade: 
a noção de élan vital. 

Liberdade, consciência e vida

I

como vimos nas seções anteriores, a liberdade aparece no Ensaio de 
Bergson como um dado imediato da consciência e como uma dimensão 
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essencial do espírito. a seguir, em Matéria e memória, confrontan-
do-se com as explicações deterministas/reducionistas dos processos 
psicológicos e com os fatos nos quais elas se apoiam, Bergson procura 
mostrar que a manifestação concreta da liberdade essencial do espírito 
está condicionada ao grau de complexidade do sistema nervoso, em 
particular, à estrutura e modo de funcionamento do cérebro. em con-
sonância com essas duas perspectivas veremos, a seguir, o tratamento 
que Bergson dá ao tema da liberdade em A evolução criadora. a questão 
que consideraremos é a seguinte: como a liberdade essencial do espírito 
e sua manifestação propiciada ou limitada pela estrutura corpórea são 
explicados pela concepção evolucionista bergsoniana? 

Bergson defende em A evolução criadora que o processo evolutivo 
é indeterminado, ou seja, que não há uma direção nem uma finalidade 
previamente estabelecidas. nesse sentido, a evolução da vida difere 
fundamentalmente da evolução dos sistemas físicos nos quais não 
haveria, a rigor, novidade, ou seja, neles o futuro poderia ser previsto 
já que ele consistiria apenas em uma justaposição de “elementos supos-
tamente imutáveis”, em uma mudança de posição, em uma repetição 
dos “mesmos fenômenos elementares”. Diferentemente, a evolução 
biológica seria uma “criação contínua de imprevisível forma”. embora 
o aparecimento de novas espécies se deva a “causas precisas”, não se 
segue daí que se possa prever o seu aparecimento a partir do conheci-
mento dessas causas e das condições em que se produz a nova forma: 
“essas condições lhe são constitutivas e mesmo se identificam com 
ela, sendo características do momento em que a vida passa a revelar 
sua história: como supor conhecida de antemão uma situação que é 
única em seu gênero, que ainda não se produziu e não se reproduzirá 
jamais?” (Bergson, 1979a, p.28).

a indeterminação da diversidade das formas de vida é explicada, 
como vimos no terceiro capítulo, pelo embate entre o élan vital e a 
matéria, embora a indeterminação, como criação e liberdade, seja 
apresentada como uma propriedade intrínseca ao élan vital. É nesse 
sentido que Bergson afirma explicitamente, por exemplo, que o élan 
vital está “orientado essencialmente para atos livres” (ibidem, p.255). 
vejamos mais detalhadamente como Bergson explica esse processo, 
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chamando a atenção para o fato de que o filósofo ora fala em élan 
vital, ora em consciência por considerá-los, como também já tivemos 
oportunidade de dizer, como noções coextensivas.  

segundo Bergson (1979a, p.24), onde há vida há uma consciência 
ligada à matéria, “cravada em um organismo que se submete às leis 
gerais da matéria inerte”. Por isso, não há, no domínio da vida, “pura 
consciência” nem “pura atividade criadora”. a consciência imprime 
um movimento numa direção contrária à das transformações pura-
mente físicas. Bergson define o movimento da vida como “esforço para 
levantar o peso que cai”, já que algo da “vontade que o movimenta” 
continua presente.  se, por um lado, “só consegue retardar a queda”, 
por outro lado, dá-nos “uma ideia do que foi a elevação do peso” 
(ibidem, p.247). a matéria seria “um gesto criador que se desfaz” 
enquanto a atividade vital seria “uma realidade que se faz através 
daquela que se desfaz” (ibidem, p.248). Temos, assim, de um lado, o 
élan vital inerente à consciência descrito como um impulso único que 
atravessa as várias gerações de seres vivos, ligando os indivíduos e as 
espécies, fazendo da “série inteira desses seres vivos uma única onda 
imensa a perpassar a matéria” (ibidem, p.251). ao lado dessa força 
que “evolui através do mundo organizado”, a qual “procura sempre 
ultrapassar a si mesma”, haveria as restrições e limites impostos pela 
matéria, impedindo-a de tornar-se absoluta. 

Daí os caminhos tortuosos, não harmônicos e divergentes da 
evolução. ou seja, as grandes divisões que se observam no processo 
evolutivo, a variação imprevisível das formas dever-se-ia não apenas 
à ação do élan vital, mas também às restrições impostas pela matéria, 
que se constitui como obstáculo – resistência – à sua ação. Para Ber-
gson (1979a, p.254), “a evolução do mundo organizado nada mais é 
que o desenrolar dessa luta”. o filósofo responsabiliza a matéria pela 
cisão entre os reinos vegetal e animal, pela separação no mundo ani-
mal entre instinto e inteligência. a matéria seria também responsável 
pelas “regressões”, “pausas” e “acidentes de todo tipo”. em razão 
do obstáculo material, “cada espécie age como se o movimento geral 
da vida se detivesse nela em vez de atravessá-la. ela só pensa em si, 
ela só vive para si” (ibidem, p.255). a matéria é também, até certo 
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ponto, responsável pelo que é contingente: as formas, os obstáculos, a 
dissociação da tendência primordial em “tendências complementares” 
– linhas divergentes de evolução –, as paradas, os recuos, as adaptações. 
De acordo com essa concepção evolutiva que envolve élan vital, de 
um lado, e a matéria, de outro, a vida pode assumir aspectos e formas 
totalmente diferentes das conhecidas, desde que o substrato químico 
e as condições físicas sejam distintos; o que significa que ela pode estar 
presente em lugares onde as condições sejam absolutamente distintas 
daquelas de nosso planeta: 

não era absolutamente necessário que a vida mostrasse preferência 
pelo carbono do ácido carbônico, principalmente. o essencial era que 
ela armazenasse energia solar; mas, em vez de pedir ao sol que sepa-
rasse uns dos outros, p.ex., átomos de oxigênio e de carbono, ela teria 
podido (em teoria, pelo menos, e com abstração das dificuldades de 
execução talvez insuperáveis) propor-lhe outros elementos químicos, 
que teria sido, então, necessário, portanto, associar ou dissociar por 
meios físicos inteiramente diferentes. e se o elemento característico 
das substâncias energéticas do organismo houvesse sido outro senão o 
carbono, os elementos característicos das substâncias plásticas teriam 
sido provavelmente outros que não o nitrogênio. a química dos corpos 
vivos teria sido, pois, radicalmente diferente do que é. Teria resultado 
em formas vivas sem analogia com as que conhecemos, cuja anatomia 
fosse outra e outra a fisiologia. apenas a função sensório-motora se 
teria conservado, já não fosse em seu mecanismo, pelo menos em seus 
efeitos. É, portanto, verossímil que a vida transcorra em outros planetas, 
também em outros sistemas solares, sob formas de que não temos ideia 
alguma, em condições físicas as quais ela nos parece, do ponto de vista 
da nossa fisiologia, repugnar de maneira absoluta. se ela visa essencial-
mente captar energia utilizável para despendê-la em ações explosivas, 
ela escolhe, sem dúvida, em cada sistema solar e em cada planeta, como 
o faz na Terra, os meios mais apropriados para obter esse resultado nas 
condições que lhe são dadas. (ibidem, 256)

embora a matéria seja um componente tão importante do pro-
cesso evolutivo, responsável pelas formas que ele assume, parece que 



CONSCIÊNCIA E MATéRIA 231

para Bergson o seu papel é mais negativo, já que o filósofo parece 
considerar, como dissemos há pouco, que é o élan vital que insere a 
indeterminação no mundo, nesse domínio da necessidade, que é a 
matéria. Quando Bergson fala em graus de indeterminação, ele não 
os atribui ao próprio élan vital, mas à sua manifestação a qual se 
relaciona ao nível de desenvolvimento do sistema nervoso. o pro-
gresso do sistema nervoso desde a monera, passando pelos insetos 
mais bem-dotados, até os vertebrados mais inteligentes, consiste no 
desenvolvimento e na conciliação de duas tendências antagônicas: 
“adaptação mais rigorosa dos movimentos” e “maior margem dei-
xada ao ser vivo para escolher entre eles”. no organismo humano, e 
no organismo animal em geral – em proporções variáveis –, tem-se, 
de um lado, um “número considerável de mecanismos motores” 
montados na medula e no bulbo, esperando “um sinal para liberar o 
ato correspondente; de outro lado, a vontade, manifestação concreta 
do élan vital, cuja função é ou “montar o próprio mecanismo” ou 
“escolher os mecanismos a desencadear, a maneira de combiná-los 
em conjunto, o momento da eclosão” (ibidem, p.253). 

a vontade em si mesma não dependeria do sistema nervoso, 
ela seria inerente à consciência enquanto um cérebro desenvolvido 
teria um maior número de mecanismos motores a serem escolhidos. 
Uma encruzilhada mais complicada onde se cruzam as vias motoras 
permite a manifestação, como vimos na última parte do capítulo 
anterior, de uma vontade em si mesma ou em sua expressão mais 
“eficaz”, mais “intensa”, mais “rigorosa” e mais independente: “o 
organismo se conduz cada vez mais como uma máquina para agir 
que se reconstruísse inteiramente a cada ação nova, como se ela 
fosse de borracha e pudesse, a qualquer instante, mudar a forma de 
todas as suas peças” (ibidem, p.253). É nesse sentido que se consi-
dera o ser vivo como um “centro de ação”, e, consequentemente, 
“determinada soma de contingência introduzindo-se no mundo”. 
a “quantidade e qualidade da ação possível”, bem como a “escolha 
mais ou menos extensa” entre as ações variam com o desenvolvi-
mento do sistema nervoso, o qual “esboça as linhas flexíveis sobre 
as quais sua ação correrá”. 
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as considerações anteriores parecem sugerir uma continuidade, 
uma diferença apenas de grau entre o homem e o animal, decorrente 
da semelhança de constituição de seus cérebros, e associada à diferença 
de volume e complexidade entre eles. contrariando essa expectativa, 
Bergson pretende que haja efetivamente uma diferença muito mais 
profunda entre esses cérebros; uma diferença de natureza, a diferença 
entre o “limitado” e o “ilimitado”. Para Bergson, é apenas no ser hu-
mano que o número de mecanismos motores que se podem montar, 
e, consequentemente, “o número dos detonadores que têm a função 
de acionar o mecanismo motor entre os quais oferece a escolha, é 
infinito” (ibidem, p.264). essa diferença é relevante o suficiente para 
estabelecer a possibilidade da liberdade apenas na esfera humana e a 
sua impossibilidade, o automatismo, no animal. 

II

essa diferença entre o homem e o animal nos leva de volta à questão 
da relação entre a liberdade, a consciência e a matéria no processo evo-
lutivo. Bergson tem associado a consciência à capacidade de escolha, 
ela é “sinônimo de invenção e de liberdade”. ocorre que no animal 
a invenção é uma mera variação do rotineiro, a iniciativa individual 
podendo ampliar os hábitos, mas caindo num novo automatismo: 
“as portas de sua prisão se fecham tão logo abertas; esforçando-se por 
escapar de sua corrente só consegue alongá-la” (ibidem, p.264). a vida 
antes do homem é um “esforço da consciência para sacudir a matéria” 
e um “esmagamento da consciência pela matéria” (ibidem, p.264). 
Bergson caracteriza esse processo nos seguintes termos:   

o empreendimento era paradoxal – se no entanto se pode falar assim 
neste caso, senão por metáfora, de empreendimento e esforço. Tratava-se 
de criar com a matéria, que é a própria necessidade, um instrumento de 
liberdade, de fabricar uma mecânica que triunfasse sobre o mecanismo, e 
de empregar o determinismo da natureza para passar através das malhas 
da rede que ele estendera. Mas por toda parte fora do que é humano, 
a consciência se deixou prender na rede cuja malhas queria atravessar. 
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Ficou prisioneira dos mecanismos que ela montara. o automatismo, que 
ela pretendia acionar no sentido da liberdade, enrola-se em volta dela e a 
arrasta. ela não tem a força para desvencilhar-se dele, porque a energia 
de que fizera provisão para agir emprega-se quase que inteiramente para 
manter o equilíbrio infinitamente sutil, essencialmente instável, aonde 
ela conduziu a matéria. (ibidem, p.264)

a consciência que Bergson define como uma “exigência de criação” 
só se manifesta a si mesma onde houver a possibilidade de criação; ela 
“adormece” onde houver automatismo e “desperta” onde há “possi-
bilidade de uma escolha” (ibidem, p.262). nos “organismos despro-
vidos de sistema nervoso”, é o “poder de locomoção e de deformação” 
que determina a variação de consciência; já nos “animais dotados de 
sistema nervoso, ela é proporcional à complicação da encruzilhada 
onde se encontram as vias chamadas sensoriais e as vias motoras, isto 
é, do cérebro” (ibidem, p.262). É apenas no homem que a consciên-
cia consegue quebrar a corrente, libertar-se. graças à superioridade 
de seu cérebro que lhe “permite construir um número ilimitado de 
mecanismos motores, opor sem cessar novos hábitos aos antigos e, ao 
dividir o automatismo contra si mesmo, dominá-lo” (ibidem, p.265), 
o homem não só é capaz de manter sua máquina, mas utilizá-la como 
quiser. Devemos lembrar, todavia, que o cérebro é apenas um signo 
exterior – há outros como a fala e a vida social – “de uma única e peculiar 
superioridade interna” (ibidem, p.265). 

essa superioridade do homem não está relacionada a nenhum 
plano ou finalidade da criação. as outras espécies com as quais os 
homens estão sempre em luta não foram criadas para eles. se o fluxo 
de vida lançado por meio da matéria tivesse se chocado com “aciden-
tes diferentes” em seu trajeto, ele teria se dividido de outra maneira e 
nós teríamos sido física e moralmente diferentes. a humanidade não 
é o cume da evolução, já que essa se processa em linhas divergentes, 
estando a espécie humana apenas no cume de uma delas. Mas há um 
sentido no qual se pode considerar a humanidade como a “razão de 
ser da evolução”. o homem é o único caso em que a energia criadora 
produziu uma estrutura biológica/cerebral que pode melhor a expri-
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mir, ou, como diz Bergson, é só o homem que pode dar continuidade 
infinitamente ao movimento vital, e é somente no caso dele que se 
pode efetivamente se pensar em liberdade. Bergson propõe uma 
imagem que ilustra essa diferença fundamental entre o homem e os 
outros seres vivos:

Do nosso ponto de vista, a vida aparece globalmente como uma onda 
imensa que se propaga a partir de um centro e que, na quase totalidade de 
sua circunferência, detém-se e se converte em oscilação no mesmo lugar: 
num só ponto o obstáculo foi forçado e a impulsão passou livremente. 
essa liberdade é que assinala a força humana. Por toda parte menos no 
homem, a consciência viu-se acuada a um impasse; só com o homem ela 
prosseguiu em seu caminho. (ibidem, p.266)

Mas como compreender essa afirmação de Bergson segundo a qual 
a liberdade é um atributo exclusivo do homem e a outra mais geral 
segundo a qual “a consciência é essencialmente livre; ela é a própria 
liberdade”? (ibidem, p.270). essa consciência absoluta “não pode 
atravessar a matéria sem se situar nela, sem se adaptar a ela” (ibidem, 
p.270). essa “consciência atuante, isto é, livre” (ibidem, p.270) con-
traria o movimento da matéria o que fez com que na maioria dos casos 
esse fluxo tenha se convertido “num turbilhonamento no mesmo lugar” 
(ibidem, p.269). em outras palavras: “o movimento de um fluxo é 
diferente daquilo que ele atravessa, embora o riacho adote necessaria-
mente as sinuosidades do leito em que corre. a consciência é distinta 
do organismo a que dá ânimo, embora sofra algumas das vicissitudes 
dele” (ibidem, p.270). Mas não se segue daí que a matéria seja um 
obstáculo intransponível em outros níveis que não o humano, pois se 
o fosse não seria mesmo concebível a evolução. É graças à inserção da 
consciência na matéria que o processo criativo está presente “em qual-
quer momento de qualquer forma viva”. Isso por que, a todo momento 
e em todo ser vivo, produzem-se variações contínuas e imperceptíveis, 
as quais estão na origem das variações bruscas perceptíveis. Daí poder 
dizer-se que a vida “a cada instante cria alguma coisa” (ibidem, p.29), 
criando “paulatinamente durante sua evolução” formas indetermina-
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das, isto é, “imprevisíveis”. as várias formas de vida “devem servir de 
veículo” cada vez mais a atividades indeterminadas, isto é, cada vez 
mais livres (ibidem, p.127).  

É somente no caso da humanidade, contudo, que deparamos com 
a “situação privilegiada”, segundo a qual o fluxo – que é a consciên-
cia – “passa livremente, arrastando consigo o obstáculo, que tornará 
mais penosa a sua marcha, mas não a deterá” (ibidem, p.269).  É só no 
homem que poderíamos deparar com ações verdadeiramente livres. 
Mas, como vimos no final do capítulo anterior, a um mesmo grau de 
desenvolvimento do sistema nervoso, entre os seres de uma mesma 
espécie como os humanos, podem corresponder vários graus de tensão 
da consciência, vários graus de intensidade da memória, o que significa 
vários graus de liberdade, o que remete de volta à consciência.  

na oitava de uma série de onze conferências que Bergson (1972, 
p.1082) proferiu na Universidade de edinburgh sob o título geral de 
The problem of personality,3 o filósofo afirma que “os dois aspectos 
essenciais da personalidade humana” são a memória e a vontade. en-
quanto a memória “abraça o passado inteiro inconsciente de maneira 
a tornar consciente toda parte dele que possa ser utilizada”, a vontade 
“tende continuamente para o futuro”. É na vontade que se vê “par-
ticularmente esse impulso – “élan” – para frente. Bergson diz ainda 
que essas duas funções só podem ser adquiridas e exercidas por um 
“esforço” que, embora não seja observado por ser “constante”, não 
é menos que uma tensão. Bergson considera que, de fato, a vontade 
“designa apenas uma parte ou um aspecto” do élan, e que, portanto, 
“seria mais exato falar de um impulso interior (impetus)” (ibidem, 
p.1083). embora o impulso para o futuro seja “um elemento essencial 
da pessoa humana, como se a pessoa estivesse já no ponto para o qual 
ela se move”, ele pode “diminuir-se ou mesmo deter-se quase comple-
tamente”. É o que acontece em certas desordens da personalidade que 
se caracterizam por “uma incapacidade ou uma repugnância à ação”; 
essas desordens “são todas, sem exceção, formas de indecisão”. Por 

 3 conferências pronunciadas em inglês entre os dias 21 de abril e 22 de maio de 
1914.
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trás da indecisão se encontra a causa mais profunda das desordens de 
personalidade: “a diminuição do impulso normal”. É a presença do 
impulso para a ação que explica o porquê de o homem que é racional 
não ficar eternamente examinando “todas as razões possíveis”, ou 
considerando “todas as consequências possíveis de uma decisão que 
é preciso tomar”, ou tomando “todas as precauções contra todos os 
riscos que poderiam dela resultar”.

essas considerações parecem sugerir que, pelo menos no caso do 
homem, pode-se associar o grau de liberdade a certa quantidade de 
élan vital, a qual pode ser variável mesmo no caso do homem normal, 
ou seja, quando não se trata da presença explícita de um distúrbio da 
personalidade. Trata-se, então, de investigar que situações da vida 
humana podem contribuir para a diminuição desse impulso, em que 
casos ele se exprime mais amplamente, ou seja, que se pode considerar 
que as ações são livres. essa análise envolve a questão da relação entre 
a ação e as exigências da vida social e espiritual, tema que será o objeto 
da próxima seção. 

Liberdade, imanência e transcendência

I

conforme vimos, Bergson (1978, p.221) estende a indeterminação 
ao próprio processo evolutivo, relacionando-a à ação de um “grande 
fluxo de energia criadora” o qual se “lança na matéria para obter dela 
o que pode”. Isso explicaria, pelo menos em parte, já que a oposição da 
matéria também é importante, a grande pluralidade de formas que a 
vida assumiu no decorrer da evolução. ocorre que, na grande maioria 
dos casos, esse processo criador, esse engendramento do novo, teria se 
estagnado, não indo à frente. É o que teria acontecido, por exemplo, 
com as sociedades de insetos, “cuja atividade girava infinitamente no 
mesmo círculo, cujos órgãos eram instrumentos completos [...] cuja 
consciência deslizava no sonambulismo do instinto [...] cuja organi-
zação é sábia, mas onde o automatismo é completo” (ibidem, p.221). 
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seria apenas na linha evolutiva que chegou ao homem que o “esforço 
criador passou com êxito”, a consciência adquiriu, ao “atravessar a ma-
téria [...], 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 justificado anteriormente, somente o homem teria o 
privilégio de reunir as condições psicobiológicas para dar continuidade 
ao movimento vital; somente nesse caso a consciência teria criado uma 
forma capaz de dar prosseguimento ao impulso criador que carrega 
consigo. acontece que, embora as condições sejam dadas, as ações 
humanas frequentemente não expressam, não estão em sintonia com 
o élan vital. afirma-se, assim, uma liberdade em princípio a qual, em 
geral, é contrariada na existência. 

essa oposição entre “essência” e “existência” aparece no Ensaio 
sob a forma da relação entre o “eu profundo” e o “eu superficial”. 
Bergson afirma aí, como vimos na segunda parte deste capítulo, que 
os atos são livres quando emanam do eu profundo, quando refletem a 
sua natureza que é duração, quando estão em continuidade com ele, 
constituindo-se, desse modo, em novidade imprevisível; mas não 
o são frequentemente por serem determinados exteriormente, por 
provirem de nosso eu superficial o qual se relaciona com o mundo na 
perspectiva do espaço, desse eu parasita que invade frequentemente 
o outro em razão das necessidades práticas. Bergson (1988b, p.125) 
conclui, assim, que muitos homens vivem e morrem “sem terem co-
nhecido a verdadeira liberdade”. essa distinção entre o eu superficial 
e o eu profundo, a qual está relacionada à estrutura psicofisiológica e 
é tematizada de maneira mais ou menos explícita nas três primeiras 
obras principais de Bergson, é retomada pelo filósofo no início de sua 
última grande obra filosófica, As duas fontes da moral e da religião. 
Bergson (1978, p.7) diz aí que apreendemos no fundo de nós mesmos 
“uma personalidade cada vez mais original, incomensurável com as 
demais e de resto inexprimível”, ao passo que no superficial “somos 
parecidos com as outras pessoas, semelhantes a elas, unidos a elas por 
uma disciplina que cria entre elas e nós uma dependência recíproca”. 
essa distinção remete-nos a um outro aspecto da liberdade no pensa-
mento de Bergson o qual, embora tenha sido vez ou outra considerado, 
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esperou muito tempo até receber um tratamento mais circunstanciado: 
a liberdade ante a vida social e espiritual.

considerando que já tratamos amplamente no capítulo 4 da liber-
dade na vida social, enfatizando os limites impostos pela sociedade e 
internalizados pela maioria dos seres humanos, ou seja, da constituição 
do “eu superficial” e de seu comportamento habitual, daremos agora 
especial atenção à questão da liberdade quando se considera a perspec-
tiva do “eu profundo”, isto é, a sintonia com uma dimensão espiritual, 
procurando reforçar, desse modo, a ideia de uma íntima relação entre 
liberdade e dualismo consciência e matéria em Bergson. nesse sentido, 
deveremos considerar primeiramente exemplos privilegiados de seres 
humanos nos quais a liberdade se manifesta revelando a sua íntima 
relação com um Deus criador e livre por excelência, o qual, como 
também vimos no capítulo 4, seria, em última instância, o principal 
responsável pela indeterminação e liberdade.   

a partir de que elementos conhecidos, de que experiência humana, 
podemos compreender a natureza divina? Que emoção humana se 
assemelha ao “sublime amor que é para o místico a própria essência 
de Deus”? Para Bergson, o amor divino pode ser compreendido como 
“uma força de criação”, como uma “energia criadora”, por um filósofo 
que, ao analisar uma criação artística como a sinfonia de Beethoven, 
por exemplo, pensa na 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 com-
posição se dá “no plano intelectual”, ou seja, envolve “composição”, 
“recomposição” e “escolha”, por outro, ela se dá acima desse plano, 
“num ponto onde se aninhava uma indivisível emoção”, a qual é mais 
que a própria música, que é a sua “explicitação intelectual”. essa 
emoção depende da vontade, ela envolve esforço, “como o olho para 
entrever uma estrela que se perde na escuridão da noite” (ibidem, 
p.268). o filósofo poderia também compreender a criação divina, a 
partir de sua própria criação. Mas não daquela criação feita a partir 
de conceitos e palavras, enfim, de ideias que ele herda de seus prede-
cessores e contemporâneos, apenas remodelando-as até certo ponto 
e combinando-as “de maneira nova”. esse método dá sempre um 
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resultado num tempo restrito e, embora esse possa ser original, forte 
e enriquecer o pensamento humano, ele não “passará de um aumento 
da renda anual; a inteligência social continuará a viver com os mesmos 
capitais, com os mesmo valores” (ibidem, p.269). 

a criação filosófica à qual Bergson se refere consiste em um “mé-
todo 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 
experimentada por alguns escritores é uma “emoção única, abalo ou 
impulso recebido do próprio fundo das coisas”. como a exprimir a 
partir de palavras e ideias existentes e que já exprimem coisas? ele 
precisa “violentar as palavras, forçar os elementos”, como o faz um 
trocadilhista, o que não lhe garante o sucesso. Mas há aqueles casos 
que o aproximam da criação divina, casos em que “terá enriquecido a 
humanidade com um pensamento capaz de assumir aspecto novo para 
cada geração nova, capital infinitamente produtivo de lucros e não mais 
de uma quantia a gastar imediatamente” (ibidem, p.270).   

Para Bergson, mais do que os artistas, cientistas e filósofos, os 
místicos seriam aqueles, dentre os seres humanos, que dão continui-
dade ao movimento vital, que estão em consonância com o absoluto, 
o qual prevalece em relação às necessidades da existência, fazendo 
que sejam, de certa forma, especiais: “esse impulso continua, assim, 
por intermédio de certos homens, cada um dos quais se verifica cons-
tituir uma espécie composta de um só indivíduo” (ibidem, p.285). 
os próprios místicos definem a emoção que experimentam como um 
“sentimento de libertação”. eles são indiferentes, sentem um alívio e 
um contentamento por desembaraçar-se daquilo que “motiva o co-
mum dos homens”: bem-estar, prazeres, riquezas. não se pode falar 
em obstáculos para essa alma liberta. Para ela, não há obstáculo a ser 
contornado ou a ser forçado, enfim, não há obstáculo; ela não 

remove montanhas, porque não vê montanhas a remover [...] na medida 
em que raciocinardes sobre o obstáculo, ele continuará onde está; na medi-
da em que o considerardes, vós o decomporeis em partes que será preciso 
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transpor uma a uma; o pormenor da decomposição pode ser ilimitado, 
nada assegura que o esgotareis. Mas podeis rejeitar o conjunto, em bloco, 
se o negardes. (ibidem, p.51)

como já foi dito anteriormente, a emoção que o místico experimen-
ta e manifesta “sob uma forma original” é o “impulso de amor” – por 
oposição à “pressão social” –, amor que Bergson considera como a 
“essência do esforço criador” (ibidem, p.97). essas “almas privilegia-
das”, que segundo o filósofo são como “uma espécie nova composta 
de um indivíduo único”, já que nelas o élan vital consegue resultados 
que “não poderia ser obtido imediatamente para o conjunto da huma-
nidade”, sentem-se “aparentadas a todas as almas”, o que faz com que 
não se atenham apenas aos limites do grupo tal como estabelecido pela 
natureza, mas que se portem “para com a humanidade num ímpeto 
de amor” (ibidem, p.97): 

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 que é errôneo definir o misticis-
mo a partir de qualidades, como “visão, transporte, êxtase”, associadas 
à inação, pois os “verdadeiros místicos” são “grandes homens de ação”. 
o que eles sentem como “ímpeto de amor” é “a necessidade de espalhar 
em volta deles o que receberam”. É por isso que eles envolvem muitos 
que estão ao seu redor: “a emoção criadora que 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). a emoção dos místicos é também caracterizada por Bergson 
como “entusiasmo da marcha para a frente”. “Progresso e marcha 
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para a frente confundem-se aqui com o próprio entusiasmo” (ibidem, 
p.49). a alegria do entusiasmo seria diferente do prazer do bem-estar. 
Desse modo, Bergson conclui que a vida, “que teve de situar a espécie 
humana em tal ou qual ponto de sua evolução, comunica uma impulsão 
nova a individualidades privilegiadas, que serão retemperadas nela 
para ajudar a sociedade a ir mais além” (ibidem, p.103). 

De acordo com as considerações anteriores, pode-se afirmar que 
Bergson considera os místicos como os seres humanos que são verda-
deiramente livres pelo fato de seus sentimentos e ações estarem em 
sintonia com a energia criadora divina. Mas isso não significa que os 
outros seres humanos não possam também ser livres, ainda que sua 
liberdade seja limitada.  Tendo em vista que trazemos conosco, em 
nossa profundidade, o absoluto, que é liberdade, ou seja, continuida-
de, imprevisibilidade, memória, impulso, amor, faz-se possível que, 
por maiores que sejam os obstáculos com que nos defrontamos no 
decorrer da existência, eles não se constituam como um impedimento 
insuperável à ação, cabendo a cada um, se o quiser, tomar em suas 
mãos o destino de si e do mundo, ou seja, atender ou não ao chamado 
que mais do que externo: é interno. como nos diz Bergson (1988b, 
p.175) já em sua conclusão no Ensaio: 

a verdade é que, se vivemos e agimos quase sempre exteriormente 
à nossa própria pessoa, mais no espaço do que na duração, e se propor-
cionamos assim influência à lei de causalidade que encadeia os mesmos 
efeitos com as mesmas causas, podemos, contudo voltar a situar-nos 
na pura duração, cujos momentos são interiores e heterogêneos uns aos 
outros, e onde uma causa não pode reproduzir o seu efeito, porque nunca 
se reproduzirá a si própria. 

sob esse aspecto, são muito sugestivas as considerações que Bergson 
(1978, p.262) faz nas últimas linhas de As duas fontes da moral e da 
religião que ao mesmo tempo que reafirmam a liberdade em princípio, 
soam como uma convocação à ação:

será preciso recorrer a expedientes, submeter-se a uma “regulamentação” 
cada vez mais dominante, derrubar um por um os obstáculos que nossa 



242 JONAS GONçALvES COELHO

natureza ergue contra nossa civilização. Mas, que optemos pelos grandes 
meios ou pelos pequenos, uma decisão sempre se impõe. a humanidade 
geme, meio esmagada sob o peso do progresso que conseguiu. ela não 
sabe o suficiente que seu futuro depende dela. cabe-lhe primeiro ver se 
quer continuar a viver. cabe-lhe indagar depois se quer viver apenas, ou 
fazer um esforço a mais para que se realize, em nosso planeta refratário, a 
função essencial do universo, que é uma máquina de fazer deuses.

Considerações finais

Iniciamos o presente capítulo analisando o texto de Bergson, Extraits 
de Lucrèce. Dissemos que nesse texto de 1883, o qual antecedeu as 
principais obras do filósofo, já estavam prefigurados dois dos principais 
aspectos tratados, defendidos e interligados ao longo de sua obra, a li-
berdade e o dualismo consciência e matéria. Procuramos mostrar que no 
estudo que Bergson fez da obra de lucrécio, La nature, há uma grande 
admiração do filósofo pelo poeta. Tal admiração se devia ao fato de esse 
ter sido capaz de perceber as implicações existenciais do determinismo 
materialista, percepção essa que se revela no tom melancólico da des-
crição que lucrécio faz da condição humana. o que se observa aí é que 
diante do destino inelutável o homem se torna impotente e a tristeza é 
inevitável. Postulamos, então, que essa interpretação bergsoniana de 
La nature, que privilegia as implicações de uma certa teoria da natureza, 
refletia a inquietação do próprio Bergson em relação ao materialismo 
determinista, posição filosófica que critica ao longo de toda a sua obra. 

essa dimensão existencial negativa do determinismo é reafirmada 
em uma das conferências proferidas por Bergson (1972, p.982) em 
1913 nos estados Unidos, portanto, trinta anos após a publicação 
dos Extraits de Lucrèce. Bergson estabelece aí tanto as origens do 
determinismo quanto as suas implicações. considera que a forma 
inicial do determinismo foi a “antiga crença no destino”; diante dos 
obstáculos que o homem encontrava, o destino lhe aparecia como “uma 
espécie de peso que o oprimia e limitava sua liberdade de ação”. Daí 
para a crença na “necessidade”, na “inevitabilidade de todo ato”, foi 
“somente uma passo”. 
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Bergson, retomando uma tese já amplamente justificada, diz que 
essa crença na “inevitabilidade de todos os eventos humanos”, a qual 
se origina dos obstáculos com os quais o homem deparava e diante dos 
quais se sente impotente, está de acordo com a “constituição natural 
da mente humana”, a qual se desenvolveu “através do contato com 
a matéria”, pois, conforme os termos do filósofo, há uma “profunda 
harmonia entre o intelecto e a matéria”. como a matéria é, pelo menos 
comparada com o espírito, avessa ao imprevisível, ao novo, à criação, 
ou seja, é “a verdadeira fonte da necessidade”, o intelecto acaba por 
pensar em termos de necessidade, o que faz que ele seja incapaz de 
“entender o problema da liberdade humana”, incapaz de apreender a 
“vontade livre”, embora o próprio senso comum seja favorável a ela e 
nos ensine que “a vontade livre é saúde moral”.  

nessa mesma conferência de Bergson, o medo, a angústia e a 
tristeza aparecem associados ao determinismo, só que agora como res-
ponsáveis pela crença no destino: eles “insinuam-se como micróbios 
em um ser moralmente saudável”, desculpando as suas falhas. nesse 
sentido, o filósofo considera o fatalismo, aceito algumas vezes por 
vaidade, pelo fato de fazer os homens se “sentirem os agentes de um 
poder mais vasto do que o seu próprio”, como a “apologia da inação” 
e do “erro”. Para Bergson (1972, p.982), é também por vaidade que 
muitos homens acreditam na inevitabilidade da história das nações, 
sentindo-se, assim, de certa forma, gratificados: “é mais agradável 
pensar que o curso de nossa história nacional, com seus equívocos, 
crimes e falhas, foi inevitável, do que pensar que nós ou que nossos 
irmãos poderiam tê-lo mudado para melhor”. encontramos, assim, 
nessa conferência de Bergson, um mesmo elemento fundamental 
que estava presente em seu texto sobre lucrécio, a tese de que o 
determinismo faz que os homens se sintam impotentes, estimulando 
o comodismo e a apatia. 

Parece-nos, assim, que a obra de Bergson pode ser interpretada 
como um imenso esforço de reação contra essa visão de mundo ma-
terialista determinista. Isso é confirmado por um texto de 1912 do 
próprio Bergson, no qual o filósofo, respondendo a uma enquete sobre 
a juventude, afirma explicitamente que sua obra é uma reação necessá-
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ria e bem-sucedida contra o determinismo generalizado e falsamente 
científico e contra as suas consequências negativas inevitáveis:

há quase quarenta anos, os filósofos e os sábios nos diziam: o homem 
não é nada além de um ser submetido à influência de um certo meio, 
sofrendo certas forças contra as quais sua vontade é, sem efeito, obrigada 
a se submeter sem poder resistir à hereditariedade, à educação, etc., e 
nós aceitamos tudo isso, quando, no fundo de cada um de nós, nossa 
consciência protestava e gritava: mas vá, tu és livre e responsável! era 
preciso uma reação, confessemo-lo, contra essa falsa filosofia disfarçada 
em ciência. certamente, ninguém mais que eu reverencia a ciência, a 
verdadeira, mas não a contrafação desta que se queria impor ao mundo. 
e me pareceu que era preciso reagir o mais cedo possível contra esta 
concepção tão falsa, que não tenderia nada menos que a fazer do homem 
um ser passivo, amorfo, sem espontaneidade, sem vontade [...], uma 
coisa, para dizer tudo. esta reação, nós a temos operado, e, vós o vês, 
ela começa a dar seus frutos. (ibidem, p.969)

Bergson sabe das dificuldades desse empreendimento, pois como 
ele próprio diz, em qualquer discussão acerca da liberdade, o determi-
nista “parece estar com a razão”, mesmo que ele seja novato e defenda 
displicentemente sua causa diante de um “adversário experiente” que 
defenda a sua causa “com sangue”. o determinista sempre parece 
simples, claro e verdadeiro e isso porque basta a ele recolher “pensa-
mentos prontos e frases feitas: ciência, linguagem, senso comum, a 
inteligência inteira está a seu serviço” (Bergson, 1993a, p.33). a tarefa 
do filósofo consiste, assim, em remar contra a maré. ele a empreende 
entrando em todos os campos do conhecimento que de alguma forma 
são relevantes para o problema – o epistemológico, o metafísico, o 
científico, o social etc. –, procurando mostrar que em todos os aspectos 
do determinismo são passíveis de objeção. enfim, que o destino hu-
mano, seja individual, seja coletivo, não está selado nem pelas causas 
eficientes previamente existentes, nem por causas finais, assim como 
não está também entregue ao puro acaso. 

a concepção bergsoniana expressa nesse confronto é a favor da 
liberdade, noção intimamente ligada à ideia de duração, essa por 
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sua vez caracterizada em termos de continuidade, heterogeneidade, 
memória, indeterminação, criação, élan vital e amor, apresentadas e 
desenvolvidas gradativamente por Bergson ao longo de suas principais 
obras. essa concepção não se restringe à vida psicológica e biológica, 
estendendo-se à história humana. É nesse sentido que Bergson (1972, 
p.151), valorizando a liberdade e a ação, afirma que não há “fatalidade 
em história”, que não há “lei histórica inelutável”, enfim, que não há 
“obstáculos que vontades suficientemente fortes não possam vencer, 
se exercidas a tempo”. Isso não significa que não haja “impossibilida-
des na história”, mas sim que “há um vasto campo de possibilidades 
abertas para a escolha ou vontade livre”, mais ainda, que se pode não 
apenas “escolher entre muitas possibilidades” mas também “criar 
novas possibilidades” (ibidem, p.982).

e é nesse mesmo sentido que Bergson, convidado a presidir em 
1915 uma conferência dentre a série sobre o tema “la vie de demain”, 
ao referir-se ao futuro da França, afirma, contra visões deterministas 
da história, que ela será “o que nós quisermos que ela seja; porque 
o futuro depende de nós, ele é o que o fazem as livres vontades 
humanas” (ibidem, p.1151). o filósofo diz ainda que “é tempo de 
acabar com as teorias arbitrárias” que ele não sabe o porquê de serem 
“qualificadas de científicas”. essas teorias consideram que “o curso 
da história seria regido por leis inelutáveis” e que “uma inteligência 
suficientemente ampla, conhecendo a intensidade e a direção das for-
ças atualmente impressas à humanidade, poderia calcular os eventos 
futuros como se calcula um eclipse do sol ou da lua” (ibidem, p.1151). 
contra essa concepção, Bergson defende categoricamente que por 
mais capaz que fosse uma inteligência, por mais que ela “possuísse 
o detalhe de todas as causas elementares agindo hoje sobre cada um 
dos homens, seria incapaz de deduzir a configuração do futuro” 
(ibidem, p.1151). Para Bergson, o futuro “dependerá dos piparotes 
imprevistos, imprevisíveis, que darão, quando lhe agradar, onde lhe 
agradar, na direção escolhida por elas, vontades livres, criadoras de 
seu próprio destino e do de seu país” (ibidem). 

ao defender a possibilidade de liberdade justificando-a a partir 
da indeterminação criadora inerente a um processo mais amplo no 
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qual os seres humanos se encontram inseridos, de natureza espiritual 
como procuramos mostrar ao longo deste trabalho, Bergson pretende 
contrapor à tristeza e à apatia, a seu ver inerentes ao materialismo 
determinista, uma ontologia propiciadora de alegria e otimismo. É o 
que diz explicitamente no ensaio “o possível e o real”. 

Mas nós ganharemos também por nos sentir mais alegres e mais fortes. 
Mais alegres, porque a realidade que se inventa sob nossos olhos dará a 
cada um de nós, sem cessar, certas satisfações que a arte fornece de tem-
pos a tempos aos privilegiados da fortuna; ela nos descobrirá, para além 
da fixidez e da monotonia que nela apercebem de início nossos sentidos 
hipnotizados pela constância de nossas necessidades, a novidade sem 
cessar renascente, a movente originalidade das coisas. Mas nós seremos 
sobretudo mais fortes, porque à grande obra de criação que está na origem 
e que prossegue sob nossos olhos nós nos sentiremos participar, criadores 
de nós mesmos. nossa faculdade de agir, em se reapoderando, se intensi-
ficará. humilhados até aí em uma atitude de obediência, escravos de não 
sei quais necessidades naturais, nós nos redirigiremos, mestres associados 
a um maior Mestre. Tal será a conclusão de nosso estudo [...] este pode 
ser uma preparação para bem viver. (Bergson, 1993a, p.116)     

ao encerrar este capítulo, gostaríamos de fazer algumas considera-
ções sobre a defesa bergsoniana da liberdade a partir das necessidades 
da ação pensando na crítica já anteriormente feita a Descartes. Des-
cartes defendia que tanto a existência de Deus quando a existência, 
imortalidade e liberdade da alma são imprescindíveis para justificar 
a ação moral. vejamos o que o filósofo diz, clara e enfaticamente, a 
respeito dos três primeiros aspectos, no segundo parágrafo da de-
dicatória das Meditações metafísicas, para persuadir os teólogos da 
necessidade de uma demonstração racional da existência de Deus e 
da imortalidade da alma:

sempre estimei que estas duas questões, de Deus e da alma, eram 
as principais entre as que devem ser demonstradas mais pelas razões da 
Filosofia que da Teologia: pois, embora nos seja suficiente, a nós outros 
que somos fiéis, acreditar pela fé que há um Deus e que a alma humana 
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não morre com o corpo, certamente não parece possível poder jamais 
persuadir os infiéis de religião alguma, nem quase mesmo de qualquer 
virtude moral, se primeiramente não se lhes provarem essas duas coisas 
pela razão natural. e na medida em que se propõem muitas vezes, nesta 
vida, maiores recompensas aos vícios do que à virtude, poucas pessoas 
prefeririam o justo ao útil, se não fossem retidas pelo temor de Deus ou 
pela expectativa de outra vida. (Descartes, 1996b, p.243)

em relação especificamente à importância da liberdade para a 
moral, Descartes afirma, como já dissemos na Introdução, que só 
merecemos louvores ou críticas em relação às nossas ações por que 
somos seus “senhores”. Por isso não faria nenhum sentido aprovar 
ou condenar o comportamento mecânico das máquinas embora se 
possa fazê-lo em relação ao seu criador (artigo 37). Procuramos tam-
bém naquele momento apontar as dificuldades dessa argumentação 
alegando que, ainda que se admita a necessidade da liberdade para 
uma caracterização moral da ação, isso não provaria por si só que 
os seres humanos são livres. Talvez por reconhecer a inconsistência 
desse argumento é que Descartes apresenta aquela que seria a sua 
principal justificativa para a liberdade: o fato de ela ser um dado 
imediato da consciência. Por ser apreendida diretamente, a liberdade 
não precisaria ser demonstrada, ou ser deduzida a partir de uma outra 
verdade estabelecida; para Descartes, a liberdade é uma intuição clara 
e evidente corroborada pela existência e natureza da alma, estabe-
lecidas intuitivamente, e pela existência de Deus, deduzida da alma 
pensante. Pretendemos ter suficientemente apontado, na Introdução 
e em algumas outras partes deste trabalho, algumas das principais 
dificuldades costumeiramente levantadas contra as três principais 
teses metafísicas cartesianas: Deus, alma e liberdade.

Procuramos também mostrar ao longo dos capítulos que dificulda-
des semelhantes poderiam ser apontadas em relação à fundamentação 
bergsoniana das mesmas teses metafísicas, em que pese três diferenças 
importantes entre os dois filósofos. a primeira diz respeito à natureza 
de Deus: o Deus de Bergson não é, como o de Descartes, criador de 
um mundo mecânico determinístico e finalístico. ainda assim a sua 
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existência, na medida em que está ancorada na intuição filosófica e 
mística, é bastante problemática. a segunda refere-se à natureza da 
alma: a alma de Bergson não é, como a de Descartes, um suporte imu-
tável das mudanças, sendo a mudança indissociável de sua natureza 
profunda. ainda assim a sua existência é também questionável, na 
medida em que deriva de um equívoco em relação ao que a intuição de 
fato apreende, ou seja, a experiência consciente e não a própria alma. 
e, por fim, a defesa de Bergson da liberdade como justificativa para a 
ação moral enfatiza, não a necessidade da punição ou premiação para 
as más e boas ações, respectivamente, como a de Descartes, mas a 
importância da liberdade para que se estimule um otimismo engajado 
contra um pessimismo paralisante. novamente, o papel existencial da 
liberdade, ainda que relevante do ponto de vista individual e social, 
tem mais força retórica do que valor demonstrativo.     


