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RESUMO

A noção de tempo como duração na filosofia de Henri Bergson é diferente do
tempo marcado pelos relógios, diz respeito ao tempo real vivido por nós. Segundo o
filósofo, acessamos essa temporalidade quando atingimos a profundidade de nosso
ser, pela intuição, visto que nosso ser é, em profundidade, duração. O objetivo desse
estudo é compreender como é possível a arte auxiliar na superação da visão relativa
e superficial que temos de nós mesmos e da realidade, suspendendo, na medida do
possível, as determinações do intelecto, no sentido de uma visão mais profunda e
imediata. Para tanto, vamos investigar a diferença entre a intuição e a análise e quais
os obstáculos impostos pela linguagem para a expressão da intuição.
Caracterizaremos a intuição estética para uma melhor compreensão do método
intuitivo e, em seguida, investigaremos, mais especificamente, como a intuição do
artista se prolonga na obra e como a arte consegue evocar uma intuição no
espectador. Por fim, examinaremos de que maneira a arte se aproxima da metafísica
e como ela pode servir como um meio para uma transformação pessoal de visão de
mundo.
Palavras-chave: Intuição estética. Metafísica. Duração. Percepção. Henri Bergson.

ABSTRACT

The notion of time as duration in Henri Bergson's philosophy is different from
the time calculated by clocks, it concerns the real time lived by us. According to the
philosopher, we access this temporality, when we attain the depth of our being, through
intuition, since our being is, in depth, duration. The objective of this study is to
comprehend how it is possible for art to help overcoming the relative and superficial
view that we have of ourselves and of reality, suspending, as far as possible, the
determinations of the intellect, in the direction of a deeper and more immediate vision.
To do so, we will investigate the difference between intuition and analysis, and what
are the obstacles imposed by language for the expression of intuition. We will
characterize aesthetic intuition for a better understanding of the intuitive method, and
then we will investigate, more specifically, how the artist's intuition is prolonged into the
artwork and how art manages to evoke an intuition in the spectator. Lastly, we will
examine in what way art approaches metaphysics and how it can serve as a means
for a personal worldview transformation.

Keywords: Aesthetic intuition. Metaphysics. Duration. Perception. Henri Bergson.
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INTRODUÇÃO

Bergson viveu durante a Revolução Industrial, uma época de ascensão do
modernismo no ocidente em todas os campos: ciência, arte, design, filosofia,
literatura, sociologia, política, economia, comunicação, incluindo as descobertas que
provocaram mudanças profundas no modo de vida e mentalidade das pessoas como
a eletricidade, o automóvel, o avião, o telefone, etc. O rápido desenvolvimento da
ciência na virada do século 19 para o século 20 afetou como as pessoas pensavam o
tempo e abriu caminho ao positivismo e à crença de que a ciência poderia explicar
também a experiência humana. O relógio se tornou umas das principais máquinas da
Era Industrial, ele passou a regular o ritmo de vida das pessoas e até mesmo as suas
funções orgânicas como a hora de acordar ou de comer. E foi quando a consciência
precisou adequar-se aos relógios, por causa das novas exigências da vida moderna
em vista a um maior desempenho e produtividade, que Bergson fez sua objeção, para
ele o discurso científico do tempo como conceito abstrato não capta a experiência
temporal vivida como um contínuo de interpenetrações passado-presente-futuro.
A vida parece ser feita de eventos distintos como a infância, a vida adulta, a
maturidade, mas a realidade da consciência é um movimento contínuo. Durante essas
fases mudamos constantemente, mas temos o hábito de extrair aspectos definidos
dessa experiência indivisível como se existissem separados um dos outros e, assim,
reduzimos os fatos em unidades para compor o que chamamos de eu. Desde o seu
primeiro livro, Ensaio sobre os dados imediatos da consciência1, de 1889, Bergson
busca investigar como a consciência preserva e sintetiza o decorrer do tempo. Na sua
filosofia, a ideia de duração é a constatação e a experiência da passagem do tempo
como um fluxo constante no qual nossas sensações conservam-se, fundem-se umas
com as outras e se transformam. A duração se assemelha a uma bola de neve em
movimento que vai acumulando neve e crescendo indefinidamente, da mesma forma
nossos estados de consciência progridem no tempo, eles não se constituem de
elementos distintos, mas continuam-se uns nos outros. É a experiência interna em

1

BERGSON, Henri. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Tradução e notas de Maria
Adriana Camargo Cappello. Prefácio revisão técnica e notas de Débora Cristina Morato Pinto. São
Paulo: Edipro, 2020.

9

estado de devir sem momentos estáticos ou momentos qualitativamente idênticos uns
aos outros, é a mudança pura, pois não existem estados de consciência relativamente
uniformes que se sucedam uns aos outros nas camadas mais profundas da
consciência, mas, sim, uma corrente fluida sem separação entre o estado presente e
os anteriores, como quando nos lembramos das notas musicais fundidas num todo
formando uma melodia (BERGSON, 2020, p. 112).
Em sua obra Bergson trata de duas formas de conhecer o tempo ou, melhor
dizendo, duas formas diferentes de apreciar a realidade. De um lado está a realidade
da duração ou o tempo real, com seu caráter absoluto que designa o se manter
através do tempo, uma continuação temporal que não é senão a nossa própria vida.
No lado oposto está a forma convencional de perceber o tempo através da faculdade
do entendimento, a qual, no entanto, distorce a nossa visão da realidade, mascara a
duração em nome das exigências de ação na nossa vida prática. A originalidade do
pensamento de Bergson está em abrir o debate sobre a riqueza da experiência
humana como forma de conhecimento e mostrar como esses dois modos de
experiência do tempo colocam o homem em uma condição paradoxal, por isso ele
elaborou uma filosofia sobre como conhecer a realidade pelo método da intuição.
O objetivo desse estudo é seguir o caminho proposto por Bergson para a
intuição dessa duração no campo específico da arte, no sentido de compreender
como, por meio da arte, seria possível atingir esse conhecimento, levando em conta
o paradoxo da condição humana. O paradoxo da condição humana na filosofia de
Bergson está relacionado aos modos de percepção da consciência. De um lado, o
modo de perceber relacionado ao intelecto, aos hábitos mentais e à linguagem é o
que Bergson chama de eu superficial, a percepção voltada para nos auxiliar nas ações
no mundo, ou seja, é o âmbito cognitivo da consciência reflexiva que auxilia nas
exigências de ordem prática da vida. No cotidiano, o pensamento vulgar fragmenta a
duração para projetar o passado no futuro como uma forma de antecipação e
preparação da ação a ser realizada. Por isso o senso comum tem a facilidade de
eleger o tempo marcado nos relógios como realidade concreta, pois são consistentes
com as nossas experiências no plano ordinário e com o que a ciência nos ensina. No
entanto, essa “facilidade” nos coloca no universo da exterioridade tratando nossos
estados da consciência como fatos temporais objetivos, espacializados. Esse modo
10

de pensar ao qual estamos habituados gera obstáculos para entrar em contato com a
camada mais profunda da consciência, a duração pura, que é o nosso escoamento
através do tempo, o plano extraordinário da realidade movente que é, no entanto, a
própria condição da experiência espacializada do tempo. Uma vez que nos interessa
compreender como a arte pode nos auxiliar a suspender esse tempo espacializado
para acessarmos o tempo real, a duração, iniciaremos, em nosso primeiro capítulo,
com a concepção bergsoniana de duração, a partir da distinção entre tempo e espaço.
Para, em seguida, distinguir as duas formas de perceber tempo: o tempo puro, vivido
por cada um de nós desde que acessemos as camadas mais profundas que
ultrapassam a prática e superficial do senso comum, e o tempo refratado no espaço e
tratado como uma medida matemática.
No segundo capítulo, a discussão partirá das ilusões criadas pelo eu
superficial através da inteligência, dos hábitos mentais e da linguagem e de como,
consequentemente, se tornam obstáculos que nos impedem o conhecimento direto e
profundo da consciência. Por uma necessidade instrumental de sobrevivência, nos
limitamos a conceituar o devir e, sob a influência da linguagem, criamos o hábito de
ler apenas as etiquetas que destacam a função mais comum dos objetos, mas a
sutileza do progresso qualitativo psicológico a linguagem não é adequada para
traduzir. Sendo assim, para chegar a uma compreensão do real que apreenda a
consciência em duração é necessário outro tipo de abordagem. O filósofo entende
que a intuição, destituída de motivos utilitários, permite a compreensão direta do que
é a duração. Bergson se refere à intuição como uma percepção que se expande sem
intermédio de símbolos. Entendendo que a intuição estética é também um movimento
no sentido dessa “expansão” da consciência, investigaremos o modo de ser da
consciência, avançando desde os mecanismos associativos do “eu superficial” à
sondagem da duração pura, para compreender sob quais condições esse movimento
é possível e o que o caracteriza. É assim que, no âmbito da filosofia bergsoniana,
partiremos para a discussão sobre a possibilidade da ampliação da consciência para
além do âmbito lógico-conceitual, como é constituída a experiência estética e qual o
papel da arte na intuição da duração. De fato, Bergson apela à experiência estética
para defender reivindicações filosóficas que transcendem o pensamento conceitual. A
metafísica, segundo o filósofo, é a própria experiência imediata da consciência, a
ciência que afasta as mediações para atingir a realidade em sentido absoluto, o que
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envolve uma inversão dos modos habituais de pensar da inteligência para dar
possibilidade da duração se revelar como um fluxo contínuo. Ele argumenta que o
verdadeiro empirismo é a verdadeira metafísica, aquela experiência que, ao se
aprofundar na natureza da consciência, sente palpitar a alma (BERGSON, 2006, p.
203)2.
Para elucidar a possibilidade da metafísica através da arte, será necessário
situá-la pelo ato de criação, do artista, pelos meios específicos da sua expressão, a
obra, e pela percepção alcançada, pelo espectador, através da experiência estética.
Na filosofia bergsoniana a ideia de duração coloca um problema filosófico que a arte
ajuda até certo ponto a resolver. A arte, como facilitadora da metafísica, diminui a
distância entre a realidade da consciência e o conhecimento que se pode ter dela, e
é nesse sentido que o filósofo a usa como exemplo para pensar os casos em que
superamos os limites do conhecimento formal para acessar o absoluto, pois a
experiência estética teria a capacidade de revelar aspectos fundamentais da realidade
que o pensamento conceitual e pragmático é incapaz de apreender. No cotidiano o
acesso à duração se dá de maneira mediatizada por visões parciais, mas é possível
ampliarmos nossa percepção quando somos convidados pela arte a fazermos um
esforço por nós mesmos para ver nas coisas ordinárias mais nuances que a
percepção comum é capaz de ver.
O artista usa as obras de arte para introduzir o espectador na riqueza das
emoções novas, por isso, quanto mais próxima a intuição do artista chegar da
natureza da sua consciência, mais profundo será o sentimento expresso na obra. Mas
o atestado do significado metafísico da arte está, principalmente, no efeito na
consciência daquele que a observa, ou seja, quando o poder da sugestão de um
sentimento pela obra se imprime no espectador desfaz o véu tecido pelo modo do
conhecimento intelectual e da linguagem. No meu entender, a relação entre estética
e metafísica na filosofia de Bergson se dá sobretudo em como a obra de arte pode ser
um instrumento propiciador da intuição por sua capacidade de nos remeter a uma

2

BERGSON, O pensamento e o movente. Tradução: Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes,
2006.
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percepção não relacionada às nossas necessidades cotidianas e que pode nos levar
a transcender a experiência sensível ordinária. Nesse sentido, a ampliação da visão
pela arte pode também servir como um preâmbulo à filosofia, um recurso para dar
suporte à educação da atenção, que deve se desviar da atividade intelectual em busca
de uma experiência cada vez mais rica, cujo desdobramento é, segundo Bergson, a
verdadeira metafísica.
Os sentimentos estéticos são os exemplos mais impressionantes do processo
de intervenção progressiva de elementos novos em uma emoção fundamental que
lhes modificam a natureza (BERGSON, 1927, p. 37). Por eles é possível flagrar as
diferentes intensidades de uma emoção fundamental que vai tingindo pouco a pouco
com sua cor toda a consciência, modificando o matiz de percepções e representando
uma mudança de qualidade, não de grandeza. Por isso, quanto mais nos
aprofundamos nos estados psíquicos menos podemos tratá-los como coisas.
Contudo, nenhuma obra de arte reproduzirá toda a variedade de qualidade dos
sentimentos originais da vida interior, tampouco a intuição da duração, mas pode
expandir nossa percepção para o momento em que há uma certa intuição a ser
apreendida. O poder sugestivo da arte está em usar a obra de modo que a
convergência de imagens possa suscitar uma intuição. A obra de arte que visa nos
mostrar o que não está explícito à nossa consciência pode auxiliar a intuição a
ultrapassar a atividade inteligente e, à medida em que reverte os hábitos mentais
impostos pelas necessidades pragmáticas, estimular a alma a vibrar em uníssono com
a natureza.
Ainda que se possa entender que, na filosofia de Bergson, a intuição estética
é um tipo de experiência imediata do real, as considerações sobre a estética aparecem
esparsamente na sua obra. Em razão disso, será preciso extrair o material pertinente
percorrendo os vários momentos dessa obra. Nesse sentido, serão utilizados os livros
Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, A evolução criadora, O riso, além
dos textos metodológicos de O pensamento e o movente.

13

2
2.1

CAPÍTULO 1 – A duração
O tempo

Bergson, no livro Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, descreve
os estados de consciência como qualidades fundidas umas nas outras e em constante
transformação, é o modo de ser da consciência que ele defende como a própria
natureza do tempo, a duração. O tempo da consciência, a duração interior de cada
indivíduo, difere em natureza do tempo marcado pelos relógios. A ideia de duração é
a constatação e a experiência da passagem do tempo como um fluxo, mas nossos
hábitos de percepção do tempo são objetivos, pois o intelecto, adaptado para nos
auxiliar a agir de acordo com nossas necessidades fundamentais de sobrevivência e
com a interação e comunicação social foca em determinados aspectos do tempo real.
Bergson, ao caracterizar o tempo real através dos conceitos de intensidade e de
multiplicidade qualitativa faz uma crítica à concepção associacionista da consciência,
a tendência do intelecto de perceber o tempo da mesma maneira em que mede coisas
no espaço, o que consiste em sobrepor conceitos espaciais ao tempo.
A investigação de Bergson diz respeito ao modo de ser da consciência em
duração, nesse sentido ele argumenta que a confusão na percepção entre esses
conceitos transforma o tempo real, a duração pura dos fenômenos psicológicos, em
tempo matemático, passível de ser medido como uma grandeza. Ele mostra que a
multiplicidade própria aos estados da consciência é distinta da multiplicidade que
envolve o espaço. Nesse primeiro capítulo, portanto, será feita a caracterização da
duração, através da descrição dos sucessivos estados de consciência, e se procurará
evidenciar a maneira com que comumente interpretamos o tempo interior (tempo),
como se fosse tempo exterior (espaço), o que, apesar de ser uma abordagem útil para
reger a vida diária, nos faz abrir mão do verdadeiro conhecimento das coisas e acaba
nos distanciando da percepção pura do tempo vivido.
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2.2

A intensidade

Mudamos sem cessar e essas sensações, sentimentos, representações
colorem a nossa existência, porém a forma como comumente compreendemos essas
mudanças pressupõe que os estados de consciência passam de intensidades
inferiores para superiores, ou vice-versa, como numa relação numérica. É comum
dizermos, por exemplo, que estamos mais ou menos tristes, admitimos que
sentimentos, sensações, paixões, esforços, crescem e diminuem de intensidade a fim
de determinar diferenças entre os estados puramente internos.
No primeiro capítulo do livro Ensaio sobre os dados imediatos da consciência
Bergson começa a descrição da consciência fazendo a distinção entre a intensidade
e grandeza intensiva e coloca a questão: “mas de que modo uma sensação mais
intensa poderia conter uma de menor intensidade?” (BERGSON, 2020, p. 29). A
pergunta questiona o porquê assimilamos uma intensidade a uma grandeza como se
houvesse entre os sentimentos uma relação de quantidade, própria às coisas
extensas, e falamos que um é maior ou menor que o outro.
Estamos acostumados a considerar a intensidade puramente qualitativa de
nossos estados de consciência como grandezas, tratamos as diferentes intensidades
e diferentes extensões com os mesmos termos, “maior” e “menor”, evocando a mesma
ideia de uma dilatação ou contração de uma extensão virtual. No entanto, quando
constatamos o menos no interior do mais, quando observamos que uma quantidade
pode aumentar e diminuir é justamente porque ela é extensa e divisível. Disso parece
se seguir que comparando as intensidades traduzimos o intensivo em extensivo. Uma
das causas dessa comparação poderia vir do fato de pensarmos a intensidade dos
fenômenos subjetivos a partir das causas objetivas e mensuráveis que lhe teriam dado
origem. No entanto, na maioria dos casos, não conhecemos a natureza das causas e,
ao contrário, passamos, da experiência do efeito, a considerar hipóteses sobre o
número e a natureza dos motivos que lhes deram origem. Mesmo quando somos
atingidos pelo aspecto subjetivo do fenômeno ou quando a causa exterior não pode
ser mensurada continuamos a assemelhar a percepção da multiplicidade dos estados
psíquicos em duração com quantidade e grandeza ao invés de associá-los a uma
15

mudança de qualidade no conjunto da consciência. Talvez isso se deva por uma
imposição da linguagem, julgamos uma qualidade maior ou menor para que as
intensidades possam ser representadas por uma mesma palavra, por mais que sejam
de naturezas diferentes. De fato, as diferenças de intensidades remetem ao caráter
único de cada estado de consciência, para a fusão própria, em cada um deles, de
milhares de outros.
Outra razão pela qual descrevemos um fenômeno mental como uma grandeza
é porque geralmente os estados são acompanhados de sintomas físicos, assim nos
habituamos a representar da mesma maneira intensidades de um sentimento e de um
esforço, fenômenos de naturezas diferentes. Nesse sentido, o que mais se apresenta
à consciência sob forma de quantidade é, sem dúvida, o esforço muscular, mas
Bergson nos esclarece que também o esforço físico, enquanto estado de consciência,
deve ser compreendido segundo à intensidade qualitativa e não a grandeza. Bergson
inicia essa análise explicando que a força física que os músculos fazem é por nós
vivenciada como fenômeno subjetivo. Uma pessoa, ao levantar pesos com as mãos,
por exemplo, faz, conforme a carga, contrações musculares que levam gradualmente
o corpo todo a tomar parte na operação. E a cada parte do corpo envolvida, surge
uma nova sensação, uma nova qualidade. Com o passar do tempo a sensação de
esforço concentrada nos braços muda de qualidade, ela se torna fadiga, e, depois da
fadiga, dor e dor que atinge o corpo todo. Mas, como estamos acostumados a pensar
no espaço e, por vezes, a traduzir vários sentimentos em uma palavra, designamos o
esforço a um ponto específico do corpo como se ele tivesse aumentado sua força no
lugar em que foi iniciado, crescendo sem mudar sua natureza. Tomemos outro
exemplo, o estado da atenção voluntária, se analisarmos os movimentos, como o
franzir a pele da testa, o elevar as sobrancelhas, em alguns casos, a boca que se
abre, enfim, todas as contrações musculares que se apoderam, pouco a pouco, do
rosto e se coordenam num esforço de atenção, um estado de consciência que requer
um esforço do espírito, veremos que eles não são nem a causa nem o resultado do
fenômeno da atenção, mas fazem parte dela, compõem uma alteração qualitativa,
ainda que possam ser expressas em extensão. Assim, no fundo, o que a análise de
Bergson nos mostra é que não há diferença de natureza entre a intensidade de um
esforço superficial e a de um sentimento profundo da alma, todas denotam mudanças
qualitativas que tomam cada vez mais parte de nossa consciência.
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No entanto, ainda que seja assim, a análise dos estados de consciência que
se bastam a si próprios, como alegrias, tristezas, paixões profundas, emoções
estéticas, etc. e que são ditos puros, porque nenhum elemento extensivo parece
intervir no sentimento, são mais propícios para compreender a intensidade dos
estados de consciência e, por consequência, sua existência em alteração qualitativa,
ou seja, em duração. Por exemplo, quando um desejo isolado, que nos parece
estranho a todo o resto da vida interior começa com uma fraca intensidade e passa,
gradualmente, a orientar os nossos estados de consciência, vai penetrando todas as
impressões, “tingindo-os, por assim dizer, com sua própria cor” (BERGSON, 2020, p.
34), até tornar-se uma paixão que “ocupa um grande espaço na alma” (BERGSON,
2020, p. 35), isto é, uma paixão intensa. À medida que ele se intensifica as sensações
se multiplicam, passam por uma sucessão de qualidades até que toda a consciência
é matizada por esse sentimento. Trata-se de uma mudança de qualidade e não de
grandeza, pois não é um sentimento que se adiciona a si mesmo. Quanto mais
penetramos na profundidade da consciência percebemos que as sensações
“contaminadas” por essa paixão parecem renovadas, como se vivêssemos uma nova
infância, pois aquilo que experimentamos na mudança qualitativa ressoa como uma
nota original. Porém, a consciência reflexiva abstrai dessas alterações qualitativas,
inventa uma qualidade que permanece igual a si mesma e que aumenta em
quantidade adicionando-se a si mesma, porque prefere as distinções com contornos
definidos para não haver dificuldade em conceituá-las ou exprimi-las por palavras.
Nesse sentido, a crítica de Bergson consiste em interromper esse prestígio da palavra,
“consiste em interromper o uso do conceito”, como disse Bento Prado Júnior (PRADO
JÚNIOR, 1989, p. 75)3, pois a linguagem em sua tarefa de estruturar o que é de
natureza contínua em um discurso conceitual, revela a impossibilidade de exprimir
todos os cambiantes dos estados internos. Aprofundemos um pouco mais essa
compreensão da intensidade dos estados de consciência enquanto um progresso
duracional, com a análise do sentimento profundo da graça que nos oferece Bento
Prado Júnior.

3

PRADO JÚNIOR, Bento. Presença e campo transcendental. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo,1989.
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Bergson descreve, em três momentos, a experiência estética do sentimento
da graça como um exemplo da intervenção progressiva de elementos novos na
emoção fundamental que modifica a sua natureza (BERGSON, 2020, p. 37): ao
assistir um corpo que dança, em um primeiro momento percebemos apenas uma certa
leveza e facilidade na coreografia, que se opõe aos movimentos mecânicos, próprios
aos do cotidiano. Os movimentos graciosos evoluem com facilidade, pois passam uns
nos outros sem divisões, não como uma simples relação de causa e efeito, as atitudes
passadas continuam no movimento presente e anunciam o potencial dos gestos
futuros. A experiência interna de um sentimento como a graça interrompe
provisoriamente a relação utilitária habitual que temos com o mundo e, assim como
no próprio pensar em duração, a consciência conserva as experiências passadas e
se transforma, há aqui um progresso que se enriquece ao mudar de natureza.
Conforme a experiência se aprofunda, nesse segundo momento, a facilidade traz a
sensação de que o movimento está pré-formado no movimento anterior anunciando
os que se seguem. Ainda que não seja possível prever o passo seguinte a “margem
potencial é indicada no gesto atual como seu complemento essencial” (PRADO
JÚNIOR, 1989, p. 82). Finalmente, em um terceiro momento, o ritmo da música faz
surgir uma “simpatia física” como se “fios invisíveis” estabelecessem uma espécie de
comunicação entre nós e o corpo que dança. O ritmo permite ao espectador viver a
experiência de si mesmo como solidária ao movimento gracioso que se desdobra
numa série contínua. A comoção, como uma simpatia moral, que constitui esse
momento final de intensificação do sentimento da graça não é apenas uma
cumplicidade psíquica com o movimento, é uma experiência de uma solidariedade
que não é mais orientada pelas exigências do mundo externo, é uma “passagem de
uma atitude em que o objeto se dá como exterior a uma atitude que é colaboração
“simpática”” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 87). A união entre o espetáculo e o espectador
se dá quando o espaço separador é diluído na temporalidade, dessa maneira “o outro”
torna-se “si mesmo”. Bergson usa a intensificação da experiência estética da graça
para ilustrar que no progresso contínuo de um sentimento em duração há uma
mudança de natureza. Cada emoção é um estado de complexa originalidade por
causa das várias sensações, sentimentos ou ideias em estado de fusão que a
constituem e enriquecem, contudo, a dificuldade que temos em compreender que as
mudanças qualitativas do sentimento da graça correspondem a transformações
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ocorridas na nossa consciência está na limitação da linguagem em traduzir “as
sutilezas da análise psicológica” (BERGSON, 2020, p. 39). Dessa forma nos
acostumamos com uma visão inerte da atividade dinâmica da consciência e, por
exigência de esclarecimento, a interpretar a mudança qualitativa do sentimento
estético como uma mudança de grandeza.
É assim que Bento Prado Júnior observa como a experiência da graça serve
como modelo para, ao pensar a sucessão de qualidades no tempo, pensar a própria
consciência em duração, ou seja, na experiência da temporalidade pelo sentimento
da graça sentimos a metamorfose qualitativa da significação vivida, pois o que é
normalmente pensado como uma mudança de grau mostra-se como transformação
de natureza (cf. PRADO JÚNIOR, 1989, p. 81). O sentimento da graça não é recebido
passivamente pelo espectador, ele participa do ato que engendra o espetáculo
fazendo um esforço necessário para suspender provisoriamente o tempo profano da
inércia e exterioridade em um processo de interiorização. A descrição fenomênica
desse sentimento esboça a experiência que se aprofunda não como uma sucessão
de fatos, uma vez que ela está acompanhada de um crescimento contínuo e
ininterrupto da significação. Não se trata de um aumento de quantidade, pois o
progresso é qualitativo na medida em que há um crescimento de significação sem os
moldes da extensão do pensamento conceitual. A consciência que dura progride
qualitativamente, o passado se conserva, no presente se transforma e cria o futuro,
trata-se de uma continuidade dinâmica ininterrupta que ao conservar cada momento
altera o sentido anterior e cria progressivamente o novo. Nessa perspectiva, há certa
pré-formação do sentimento, mas pré-formação que não significa pré-determinação,
porque entre a pré-formação de um sentimento nos estados de consciência que se
conservam e sua formação propriamente dita algo se cria, há o surgimento do novo.
Sendo assim, não há como prever o movimento futuro da mesma forma que a ciência
faz uma previsão astronômica com cálculos, por exemplo, ou por uma relação de
necessidade lógica entre causa e efeito. Conseguimos admitir facilmente a préformação do futuro no presente no sentido matemático, entretanto, a realização do
sentimento não aparece como determinada, não podemos pré-determinar a qualidade
que um sentimento vai assumir em seu desenvolvimento temporal. Outro aspecto que
nos indica que não há pré-determinação na pré-formação se refere ao fato de
determinada ação pensada não se realizar necessariamente; quando dizemos que o
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futuro está pré-formado no presente se trata do movimento concebido como realizável
e não como realizado, mesmo quando representamos o esforço para realizá-lo
“sentimos que ainda há tempo para nos determos” (BERGSON, 2020, p. 210) e
podemos não seguir a ação correspondente à possível. A relação interna é dinâmica,
os sentimentos profundos se tornam visíveis à consciência e são eclipsados à medida
que se transformam. A pré-formação de um sentimento no estado dinâmico faz parte
de sua existência em uma consciência em duração, não há fenômenos exteriores que
se condicionam, há uma relação de continuidade que não podemos calcular, apenas
viver a duração à medida que progride qualitativamente.
Por outro lado, Bento Prado Júnior nos alerta que a espacialização das
qualidades vividas é construída no momento em que a consciência deixa de estar
presente em si mesma “para se tornar espetáculo para o outro” (PRADO JÚNIOR,
1989, p. 80), quando, cercada de uma margem potencial, projeta a duração no espaço
atribuindo distinção ao que é essencialmente indistinto. É no processo de troca de
experiências entre a consciência e o mundo exterior que o pensamento acaba
embaraçado entre a sensação que se vive e a que se projeta, criando uma confusão
“entre consciência da intensidade e intensidade da consciência” (PRADO JÚNIOR,
1989, p. 80), pois quando pensamos a representação objetiva da experiência, a
subjetividade, por definição, deixa de durar para se tornar objeto, afastando-se da
consciência imediata. Bergson aponta que a direção para nos tornarmos conscientes
da intensidade de um sentimento, de um estado profundo, seria prestar atenção à
mudança qualitativa que os transformam uns nos outros.
Vivenciamos a intensidade dos sentimentos, mas a tendência do senso
comum em apreender a consciência através do espaço, isto é, em traduzir coisas
intensas e incomensuráveis em coisas extensas e mensuráveis, causa ilusões e nos
afasta dessa vivência imediata. Como mostra Bento Prado Júnior, o que Bergson quer
fazer é depurar da noção de grandeza da atividade da consciência, “a meta é a
extinção do fisicismo na descrição do mundo psicológico” (PRADO JÚNIOR, 1989, p.
77), ou seja, parar de pensar as experiências psicológicas dentro de um sistema de
referências objetivo. Ao criticar o modo como habitualmente consideramos nossos
estados de consciência segundo a quantidade, ele nos mostra o prejuízo dessa
interpretação, pois a consciência em duração se apresenta como múltiplas qualidades
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que se misturam numa complexidade crescente na qual o acréscimo de um elemento
não a torna maior, mas faz dela outra multiplicidade. No movimento contínuo da
consciência a intensidade experimentada é justamente a fusão dos estados que
alteram qualitativamente a consciência como um todo enquanto altera a si mesmo,
criando um novo estado.
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2.3

O tempo e o espaço

No primeiro capítulo do Ensaio, Bergson chamou a atenção para o modo como
estamos acostumados a quantificar os estados psicológicos e a substituir o progresso
dinâmico da consciência por seu símbolo. Na análise da intensidade fez-se uma
distinção entre o quantitativo, próprio daquilo que reputamos como causas exteriores
dos nossos estados de consciência, e o progresso qualitativo, próprio às
transformações dos estados de consciência. A sensação é uma qualidade e, sendo
assim, as alterações de intensidade não podem ser calculadas matematicamente. Em
sentido estrito, a um conteúdo da consciência não se adiciona novas unidades de si
mesma, uma vez que tudo o que é acrescentado é também qualitativo não a torna
maior, mas a ela se funde, mudando o sentido do todo. Como Bergson defenderá no
segundo capítulo do mesmo livro, que agora analisaremos, a transposição do
extensivo para o intensivo ocorre por uma necessidade de o intelecto fixar
conceitualmente o devir, interpretar a intensidade própria à consciência em duração
segundo o quantitativo próprio ao espaço.
É nesse sentido que o segundo capítulo se inicia com a distinção entre as
multiplicidades quantitativas – que são relacionadas aos números e exteriores a nós
– e as multiplicidades qualitativas – que são os estados da consciência heterogêneos
que se interpenetram num fluxo contínuo. Se na primeira parte Bergson descreve os
estados de consciência segundo a qualidade, agora ele vai buscar estabelecer a
diferença entre a multiplicidade dos estados internos, que é qualitativa e exemplifica
o modo mesmo de ser em duração, e a multiplicidade quantitativa, que implica a ideia
de espaço. Para isso o filósofo começa definindo o número como uma coleção de
unidades idênticas ou, pelo menos, que assumimos como idênticas para contá-las, o
que quer dizer que para contar as coisas precisamos ignorar suas diferenças
individuais e levar em conta sua função comum, assim poderemos chamar um grupo
de ovelhas de rebanho, por exemplo. O pastor pode fixar a sua atenção nos traços
particulares de cada ovelha, reconhecerá, assim, a cada uma delas, mas, estando
diante de heterogeneidades, nunca conseguirá somá-las. Com o propósito de somar,
ele terá que imaginá-las semelhantes entre si e distingui-las apenas pelo lugar que
ocupam no espaço, ou seja, ele terá que deixar de lado suas diferenças individuais e
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levar em consideração alguma característica que lhes seja comum e, então, justapôlas no espaço, pensar a cada uma como uma imagem a qual vai se acrescentando
sucessivamente novas imagens.
O número é definido “como a síntese do uno e do múltiplo” (BERGSON, 2020,
p. 90), por um lado ele é composto por uma multiplicidade de unidades (parecidas
umas com as outras que se podem considerar isoladamente), por outro lado, é a
unidade de um todo, quando um ato do espírito faz a síntese das multiplicidades pelas
quais é formado.
Parece, portanto, que há duas espécies de unidade, uma definitiva, que
formará um número adicionando-se a si mesma, e outra provisória, a desse
número que, múltiplo em si mesmo, empresta sua unidade do ato simples
pelo qual a inteligência o percebe. (BERGSON, 2020, p. 94)

O senso comum pensa nas unidades que se combinam e se compõem em
um processo de acumulação para formar o número como puras e simples, indivisíveis,
mas essa crença está relacionada à ideia de que é possível conceber um número
independente do espaço, porém, é necessário que haja alguma multiplicidade para
servir como matéria para que a mente possa, em um ato simples, unificá-las. As
unidades são, na verdade, provisórias, suscetíveis de se dividirem, cada uma é uma
soma de quantidades fracionárias e, porque a justaposição se opera no espaço, cada
representação de um número requer uma representação simultânea de objetos e
implica uma descontinuidade. Quando formamos o número 3 com a soma de 1 + 1 +
1, ou quaisquer outras unidades, como metades, quartos, etc., essas unidades são
provisoriamente indivisíveis e isso ocorre porque, para obter um número, somos
obrigados a fixar a atenção sucessivamente em cada unidade que o compõe. Quando
consideramos o número formado, nós o objetivamos e é por isso que ele aparece
como indefinidamente divisível. Logo, voltamos forçosamente à imagem de extensão,
ainda que tenhamos desenvolvido a ilusão segundo a qual, ao somar, contamos
momentos da duração. A questão, nos diz Bergson, é saber se não foi no espaço que
esses instantes foram contados. Mesmo que possamos perceber uma sucessão no
tempo, só é possível fazer uma soma quando fixamos as unidades em pontos do
espaço nos quais os termos anteriores esperam, por assim dizer, os seguintes que a
eles irão se adicionar. De fato, a simples repetição da unidade, que se daria no tempo,
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não é o suficiente para formar o número; a soma exige, além da repetição sucessiva,
a justaposição das unidades distintas que se repetem, a qual, por sua vez, exige o
espaço.
A multiplicidade dos objetos materiais está relacionada aos números e ao
processo cognitivo fundado na ideia de espaço, trata-se de uma multiplicidade
quantitativa passível de constituir uma soma. A outra é a multiplicidade dos fatos da
consciência que são em si qualidades, na qual cada novo elemento se funde com o
anterior criando uma qualidade nova, pelo que não há possibilidade de soma, mas
mudança de natureza. Por conseguinte, a multiplicidade qualitativa é heterogênea,
porque cada nova sensação altera todo o sentido do conjunto de sensações que
constitui a consciência, modificando a sua natureza. Assim, ao tratar da questão do
número, Bergson mostra que nem todas as coisas se contam da mesma maneira, que
há espécies diferentes de multiplicidades, a multiplicidade numérica – que implica
distinção e justaposição de partes simultaneamente percepcionadas e cuja condição
é o espaço –, e a multiplicidade qualitativa – multiplicidade própria aos estados
afetivos da alma descritos no capítulo anterior, e que implicam fusão e mudança de
natureza. Bergson conclui, assim, que há duas formas de fazermos a “diferença entre
o mesmo e o outro” (BERGSON, 2020, p. 130). Considerando que os estados mentais
não são qualitativamente idênticos uns aos outros, para aplicar a ideia de número a
eles é preciso que sejam representados em um espaço ideal, no processo de contar
as sensações qualitativas nós as imaginamos no espaço. Para ilustrar essa
representação, Bergson mostra como há duas alternativas para contar as badaladas
de um sino: quando ouvimos as badaladas de um sino distante, imaginamos o vai e
vem inicial e as outras badaladas seguem-se naturalmente. Como primeira alternativa
podemos, através de um ato que consiste em organizar e conservar as impressões
sucessivas que o som exerce sobre nós, combinar a multiplicidade das sensações
para formar um ritmo contínuo. As sensações produzidas por cada badalada
impressionam minha consciência, fundindo-se umas com as outras num progresso
dinâmico de expressão, de maneira a integrar cada adição de um elemento ao todo,
criando uma melodia. Cada batida passa nas outras não apenas como sucessão, mas
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como “uma continuação, uma conservação e uma integração” (WORMS, 2010, p. 71)4
e são percebidas como qualidade e não como quantidade, enquanto momentos
heterogêneos que se penetram e dos quais não há representação simbólica. Ou, em
um segundo caso, podemos, com um olhar objetivo, fixar a atenção nas badaladas do
sino a fim de contar os números de sons emitidos. Para que a separação entre os
sons se realize é preciso que eles, desprovidos de qualidades e de certa maneira
vazios, deixem vestígios idênticos num meio homogêneo. A contagem é feita através
dos intervalos vazios que permanecem entre as badaladas como se elas fossem
pontos no espaço, pois somente a análise distingue a multiplicidade confusa de
sensações.
Disso se segue, enfim, que há duas espécies de multiplicidade: a dos objetos
materiais, que formam um número imediatamente, e a dos fatos de
consciência, que não poderiam tomar o aspecto de um número sem a
intermediação de alguma representação simbólica, na qual necessariamente
intervém o espaço. (BERGSON, 2020, p. 100)

Em outras palavras, Bergson usa o critério do número para distinguir as duas
multiplicidades: a dos objetos materiais, por justaposição no espaço, e a dos fatos de
consciência, uma multiplicidade por interpenetração. Distinção que servirá, em última
instância, para, ao mostrar a solidariedade entre a multiplicidade quantitativa, assim
como as representações de objetos – representações táteis e visuais – aos quais ela
se aplica diretamente, e o espaço, defender, por outro lado, a solidariedade entre a
multiplicidade qualitativa – própria a todos os estados de consciência que não as
representações táteis e visuais – e o tempo real, a duração.
A matéria é definida por sua extensão e impenetrabilidade, o que torna
possível medir e calcular diferenças quantitativas. Ao contrário dos estados de
consciência, os quais não podemos representar isoladamente, porque cada novo
elemento transforma qualitativamente a totalidade na qual ele se funde. De fato, a
impenetrabilidade da matéria, não seria, para Bergson, uma qualidade física, ela não
está relacionada às nossas percepções, ao contrário, se bem observarmos, a
proposição “dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço” implica, mais
do que um fato observável, uma solidariedade entre as noções de quantidade,
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objetividade e espaço. Afirmar a impenetrabilidade da matéria é enunciar uma
propriedade do número e essa ideia serve para mostrar que o pensamento
quantitativo se refere à extensão, é uma adequação da realidade ao pensamento
intelectual para fazer distinções entre coisas que se podem traduzir imediatamente
em número. Da mesma maneira o senso comum busca representações simbólicas
dos sentimentos internos, isto é, busca no espaço a estrutura com que descrevemos
o sentimento – para com eles formarmos uma multiplicidade distinta – e assume,
através da consciência reflexiva, que eles não se penetram. Mas o sentimento em si
mesmo é uma multiplicidade qualitativa, os fatos da consciência se penetram e fazem
da multiplicidade qualitativa uma nova realidade que pode refletir a alma toda. No
entanto, a esses fatos pode ser aplicada a ideia de espaço e, dessa maneira, tornamse passíveis de grandeza. Isso se deve à ponta exterior de nossa vida psicológica,
quando nossa consciência num ato sui generis se liga à exterioridade, construindo, do
ponto de vista conceitual, um meio vazio homogêneo como princípio de diferenciação
que ignora toda heterogeneidade qualitativa para distinguimos várias sensações
simultâneas. Decerto, as multiplicidades parecem remeter aos objetos materiais de
um lado e, por outro, os fatos da consciência, mas a função do espaço é relacionar
essas duas multiplicidades dando critérios estruturais para distingui-las nos domínios
da experiência (WORMS, 2010, p. 47). Isso acontece porque temos uma faculdade
de abstração capaz de “percepcionar” um espaço sem qualidade, de “intuir” um meio
vazio homogêneo. Dessa forma podemos afirmar que percebemos duas realidades
de ordem diferentes, uma homogênea, sem qualidade – o espaço – que é a condição
da possibilidade da experiência dos objetos, ela nos permite fazer distinções nítidas,
abstrair e falar. E a outra, o tempo, a realidade heterogênea, a essência mesma da
evolução qualitativa de nossos estados de consciência.
Contudo, com a intervenção da ideia de espaço no domínio da consciência pura
cria-se a definição bastarda de tempo como um meio homogêneo de sucessão em
que os estados de consciência parecem desenrolar-se, pois como os representamos
sob forma de imagens, nós os justapomos ordenando termos distintos através de uma
sucessão linear, como uma linha contínua cujas partes se tocam sem se penetrar, o
que equivale a dizer que subtraímos deles a duração e dessa maneira podemos
presumir uma reversibilidade na ordem da sucessão temporal. Entretanto, a ideia de
uma série reversível na qual os fenômenos podem ser divididos em segmentos e
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comparados pertence à ideia de espaço. A temporalidade contínua é uma evolução
indivisível, por conseguinte, não podemos tratar o fluxo do tempo como instantes
sucessivos e reversíveis. Para corrigir esse equívoco, para diferenciar a sucessão
homogênea da heterogênea, Bergson introduz a noção de duração pura:
A duração totalmente pura é a forma assumida pela sucessão de nossos
estados de consciência quando nosso eu se deixa viver, quando ele se
abstém de estabelecer uma separação entre o estado presente e os estados
anteriores. (BERGSON, 2020, p. 111)

A duração pura é a forma que os fenômenos internos se apresentam na vida
psicológica numa continuidade indivisível, como uma penetração mútua em que cada
um deles não pode ser isolado, a não ser por uma mente capaz de abstração. Bergson
argumenta que se trata aqui de uma noção de temporalidade livre do espaço e de
tudo o que a homogeneidade pressupõe. A sucessão do tempo é um processo que
supõe um ato da consciência para suspender a atividade intelectual que impõe
esquemas espaciais à própria consciência para que, então, ela possa “se deixar viver”.
E é justamente esse ato de suspensão de uma atividade que distingue e justapõe que
pode ser considerado como uma volta à situação original para se ter a experiência
imediata da consciência como uma multiplicidade não numérica, de estados fundidos
uns nos outros em transformação constante. É como escutar o conjunto orgânico de
uma melodia: percepcionamos as notas umas nas outras pelo efeito da sua
solidariedade. É uma mudança qualitativa fornecida pelo conjunto da frase musical
numa continuidade do processo. O que Bergson pretende mostrar é que os estados
de nossa consciência são heterogêneos e que, sem referência ao espaço, somos
capazes de perceber uma mudança qualitativa como contínua criação de novidade. O
“novo” é produzido por uma fusão, uma interpenetração que cria uma multiplicidade
qualitativa, isso significa que a duração é um fenômeno puro e irreversível, os
instantes não estão num espaço imaginário, mas se organizam como no conjunto da
frase musical em que cada adição de uma nova nota modifica a totalidade da melodia,
segundo um ritmo qualitativo. Dessa forma, quando não há envolvimento das misturas
abstratas criadas pela inteligência, não é possível decompor a duração em momentos
a fim de reverter sua ordem ou repeti-la. A recorrente metáfora da melodia na obra de
Bergson, em referência à pura duração, expressa a sucessão de mudanças
qualitativas dos estados mentais, sensações que se fundem sem desdobrar-se no
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espaço, a pura heterogeneidade que só se distingue e se isola “por meio de um
pensamento capaz de abstrair” (BERGSON, 2020, p. 112). A pura duração é uma
organização por fusão, a ideia de uma série reversível ou até uma certa ordem como
“antes e depois” na sucessão implica a representação do espaço e, por isso, no
instante em que se atribui homogeneidade à duração, se introduz o espaço.
No entanto, embora os estados de consciência profundos excluam a
multiplicidade numérica, já que os elementos em duração se penetram
dinamicamente, ao expressar a duração em extensão ela apresenta momentos
distintos. Como Bergson nos diz na Introdução do Ensaio:
Expressamo-nos necessariamente por palavras e pensamos quase sempre
no espaço. Em outros termos, a linguagem exige que estabeleçamos entre
nossas ideias as mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma
descontinuidade estabelecida entre os objetos materiais. (BERGSON, 2020,
p. 26)

A dificuldade em representar a duração pura se dá porque estamos
acostumados a simbolizar, principalmente através da linguagem, os nossos estados
internos. No pensamento ordinário consideramos cada sentimento, sensação ou
emoção como isolados e estáticos, como se fossem objetos no espaço, atribuímos
nomes e números a eles. A ideia é que a linguagem, como uma condição da
expressão humana é um instrumento simbólico-prático, por isso ela dá mais
importância aos estados objetivados do que os estados subjetivos aos quais
passamos. Então, conformados com os hábitos de linguagem que regram o senso
comum, usamos termos referentes à linguagem do espaço para exprimir a duração
em extensão, o que significa que toda vez que pensamos no tempo como momentos
externos uns aos outros é o tempo físico que responde ao chamado, o mesmo tempo
que é divido pelos relógios e entra nos cálculos da ciência sob forma de quantidade.
De maneira geral usamos medidas numéricas para situar eventos em um
espaço de tempo de acordo com o instante em que ele começa ou acaba.
Aprendemos desde o colégio a usar medidas para dividir o tempo em dias e/ou horas;
aprendemos a pensar a duração segundo o tempo da ciência, isto é, aquele passível
de ser representado pela trajetória de um móvel numa linha na qual contamos os
momentos que são as suas paradas virtuais. Posto que a característica da ciência é
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a medida, o estudo das variações quantitativas dos fenômenos, ela mede o tempo que
passa ou que passará, a ciência trata o tempo como se ele já tivesse passado, conta
o número de simultaneidades ou correspondências entre diferentes pontos no espaço,
“faz uma relação entre duas durações” (BERGSON, 2020, p. 194), por isso um objeto
pode aumentar sua velocidade infinitamente, mas se essas relações permanecerem
iguais isso não vai afetar a fórmula matemática. No Ensaio, Bergson mostra que temos
o costume de pensar na medida do tempo e não na duração mesma, como quando
nos referimos a um fenômeno que existe “de aqui até lá” estamos afirmando um
número de simultaneidades ou correspondências e é dessa forma que a ciência e a
matemática traduzem momentos da duração em representações simbólicas. Trata-se
aqui, da endosmose entre a duração pura – verdadeira sucessão, processo de
penetração mútua dos estados mentais – e o espaço puro – esquema da exterioridade
recíproca.
É assim que, em nosso eu, há sucessão sem exterioridade recíproca. Fora
do eu, exterioridade recíproca sem sucessão - exterioridade recíproca porque
a oscilação presente é radicalmente distinta da oscilação anterior que não
existe mais, mas ausência de sucessão porque a sucessão só existe para um
espectador consciente que se lembra do passado e justapõe as duas
oscilações ou seus símbolos num espaço auxiliar. - Ora, entre essa sucessão
sem exterioridade e essa exterioridade sem sucessão se produz um tipo de
troca, muito análoga àquela que os físicos chamam de um fenômeno de
endosmose. (BERGSON, 2020, p. 119)

Essa intersecção entre tempo e espaço, essa endosmose entre duas
realidades – a da pura experiência interna e a da sobreposição a essa experiência do
conceito de espaço – Bergson chama de tempo homogêneo. O intelecto cria uma
representação da duração pensando os estados internos como distintos e os objetos
no espaço como duradouros. A relação entre as duas realidades, uma estática, que é
a do espaço sem duração, onde os fenômenos seguem sem se penetrarem, e o tempo
real, a realidade dinâmica da sucessão indivisível e irreversível dos nossos estados
de consciência, requer uma representação simbólica da duração no espaço. Tornase, portanto, evidente que fora de toda representação simbólica, o tempo nunca
adquirirá o aspecto de um meio homogêneo, onde os termos de uma sucessão se
exteriorizam relativamente uns aos outros. Contudo, chegamos naturalmente a esta
representação simbólica pelo simples fato de, numa série de termos idênticos, cada
qual adquirir, para a nossa consciência, um duplo aspecto: um sempre idêntico a si
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próprio, porque pensamos na identidade do objeto exterior, outro específico, porque a
adição deste termo dá origem a uma nova organização do conjunto. Daí a
possibilidade de desdobrar no espaço, sob a forma de uma multiplicidade numérica,
o que chamamos de multiplicidade qualitativa e de considerar uma como equivalente
a outra.
Isso é facilmente verificado no fenômeno do movimento, por isso Bergson o
submete à mesma análise da sucessão. Nele somos levados a operar uma
dissociação do mesmo gênero, pois o movimento é representado no espaço e nos dá
a ilusão de que é quantitativo, quando, na realidade, só é quantitativo o espaço pelo
qual representamos o movimento e não o movimento mesmo. Para apoiar essa tese,
seguiremos o filósofo quando ele ressalta que o movimento é a progressão dinâmica
e não o deslocamento de um objeto no espaço, relacionado a um ato de síntese
exercido pela consciência, entre a posição atual e o que nossa memória guarda das
posições anteriores.
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2.4

O movimento

O conceito de movimento apresenta-se como um símbolo da “duração
aparentemente homogênea”, pois quando pensamos no movimento é no espaço
percorrido que pensamos, passando das posições imóveis à mobilidade. Assim
fazendo projetamos o que é de ordem do qualitativo no espacial e o movimento,
pensado no espaço, perde sua mobilidade, sua realidade qualitativa e não
quantificável. Por outro lado, pensar o movimento como uma passagem de uma
qualidade a outra supõe um ato simples e indivisível que Bergson define como síntese
mental qualitativa que só tem realidade para uma consciência. O filósofo ilustra a
questão do movimento pedindo para pensarmos no movimento de uma estrela
cadente. O aspecto homogêneo da estrela cadente é o rastro do meteoro que
incendiou no céu; uma vez que o movimento foi efetuado, ele deixou uma linha
demarcando o espaço percorrido, no qual podemos contar quantos pontos ou
imobilidades quisermos. É possível dividir a trajetória da estrela cadente depois de
criada, mas não a sua criação por ser justamente um ato em progresso. Igualmente,
quando levantamos o braço temos, internamente, uma percepção simples e absoluta
do movimento, mas para quem observa de fora, é relativamente outra coisa, o que a
pessoa percebe é o nosso braço passando de um ponto a outro. Habitualmente
solidificamos no espaço a atividade de síntese, ou seja, projetamos na linha que o
móvel percorreu o que é de ordem da síntese qualitativa e, como não podemos dividir
um ato, dividir o movimento já implica sua perda de mobilidade, já implica pensar o
movimento no espaço. Desviamos o olhar da transição, supomos o ato realizado,
abstraímos a própria mobilidade, para ir avançando de um ponto imóvel a outro numa
série de saltos, para olhar apenas a imagem do movimento, perdendo o próprio
movimento. Podemos, então, distinguir dois elementos no movimento, a síntese do
ato, que só tem realidade para uma consciência, e o espaço percorrido.
Mas aqui também se produz um fenômeno de endosmose, uma mistura entre
a sensação puramente intensiva de mobilidade e a representação extensiva
do espaço percorrido. (BERGSON, 2020, p. 122)

Segundo Bergson, na dissolução da mobilidade na extensão percorrida pelo
movimento está o erro dos paradoxos de Zenão de Eléia. Por exemplo, um dos
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paradoxos mais famosos é sobre a corrida de Aquiles e da tartaruga. Na largada da
corrida, Aquiles permite que a tartaruga saia na frente com a confiança de que sendo
ele o humano mais rápido que existe irá ultrapassá-la facilmente. No entanto, Zenão
coloca que isso é impossível, pois, quando Aquiles chegar à posição A da tartaruga
ela estará numa outra posição, B (A + x). Quando ele chegar a B (A + x), a tartaruga
avançou para C ((A+x) + x) e assim sucessivamente, um raciocínio que envolve se
mover em um número infinito de pequenas distâncias intermediárias antes de
percorrer a totalidade da distância em questão. A ilusão desse paradoxo é identificar
os passos de Aquiles com o espaço homogêneo que os supõe, considerar o tempo e
o movimento no plano desse espaço e, por isso, divisível em extensões segundo as
quais os seus passos e os da tartaruga seriam equiparáveis, se recomporiam uns
pelos outros. Zenão, ao compor a corrida, não levou em conta que os passos de
Aquiles e da tartaruga são atos simples e indivisíveis enquanto movimento, e que
apenas quando regulados no espaço se tornam grandezas passíveis de serem
indefinidamente divididas e, assim, recompostas a partir de uma referência comum.
Ao observar o progresso do objeto em movimento através da passagem de um ponto
a outro, não há nada que impeça de inserir um número infinito de pontos ao longo do
percurso. Mas, então, estaríamos reconstituindo a totalidade simples do movimento
com as partes distintas de sua trajetória no espaço, considerando, uma pela outra,
duas naturezas distintas. Ao supor o movimento como progressos ao longo de uma
linha com um número infinito de pontos a serem superados Aquiles nunca passará
pela tartaruga.
Há outro paradoxo que trata do movimento a partir de imobilidades que é o
caso da flecha durante o voo. Zenão diz que se considerarmos qualquer instante do
movimento de uma flecha alinhada entre o ponto A e o ponto B ela estaria em repouso
em cada ponto do espaço percorrido. O seu movimento seria composto nos diferentes
instantes pelas diferentes posições ocupadas, pelo que a própria ideia de movimento
se destruiria. Mas reduzir o movimento aos pontos de uma linha em instantes distintos
do tempo só é possível para uma consciência que se coloque fora do movimento e
que, admitindo a possibilidade de uma parada, recomponha o movimento real com
imobilidades possíveis. O movimento acontece no intervalo, na passagem, “um
movimento único, por hipótese, é por inteiro movimento entre duas paradas: se há
paradas intermediárias, não há mais um único movimento” (BERGSON, 2005, p.
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334)5. A ilusão provém do fato que após o movimento efetuado podemos contar
imobilidades ao longo do trajeto. Bergson quer mostrar que quando medimos o tempo
estamos tratando em termos de espaço. As unidades que usamos, como horas,
minutos, segundos, derivam do espaço. Por exemplo, 1 hora é uma das 24 partes em
que podemos dividir o dia, considerando o dia como representado pela trajetória
descrita pelo movimento da Terra em torno do Sol, 1 hora, então, é um pedaço da
trajetória percorrida por esse movimento. Por exemplo, quando queremos medir em
quanto tempo um maratonista fez o percurso de uma corrida, pensamos que estamos
calculando o tempo, mas o que estamos fazendo é comparar pontos de diferentes
trajetórias, descritas por diferentes movimentos: pontos da trajetória terrestre do
movimento do corredor e pontos da trajetória da Terra em seu movimento em relação
ao Sol. Baseando-se nisso, podemos calcular a velocidade média do corredor
dividindo a distância por ele percorrida pela distância percorrida pelos ponteiros de
um relógio, a qual representa, por sua vez, a trajetória da Terra em torno do Sol. De
fato, nos diz Bergson, apenas constatamos simultaneidades quando medimos a
velocidade de um movimento (BERGSON, 2020, p. 124).
O movimento decomposto em pontos do espaço passa a ser constituído nos
instantes tomados por nosso entendimento na continuidade da duração. É uma
recomposição artificial com fins práticos que serve às exigências da linguagem e do
cálculo. A confusão entre os dois consiste na dificuldade de se reportar ao sentimento
e excluir toda a representação, trata-se aqui da dificuldade de expressar a realidade
da duração e do movimento através da linguagem, pois, como mencionado
anteriormente, criamos o vício de representar o tempo no espaço como forma de
justificá-lo em conformidade com as exigências do caráter prático do entendimento e
do simbolismo da ciência. Bergson quer mostrar que o eu cria uma representação
intelectual da duração pensando os estados internos como distintos e que se apenas
nos concentrarmos na duração como momentos justapostos, ficamos condenados às
regras do tempo artificialmente construído. Para a apreensão da nossa própria
duração, a experiência vivida do tempo, é preciso romper com essa maneira em que
o senso comum está habituado a pensar, porque as unidades de tempo que usamos:

5

BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes,
2005.
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minuto, segundo, etc., pressupõe uma forma ordenada de eventos definidos que o
intelecto analisa como medidas de duração, não diz nada sobre a experiência do
tempo passando.
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2.5

As duas formas de experiência temporal

As duas apreciações do tempo, uma homogênea, que é o símbolo extensivo
da duração pura, e a percepção da duração cujos momentos heterogêneos se
penetram, são “dois aspectos da vida consciente” (BERGSON, 2020, p. 136), são
duas formas pelas quais a experiência se apresenta para nós, logo, a distinção entre
o tempo que é um símbolo no espaço e a duração pura é fundamental na filosofia de
Bergson. O aspecto da consciência que surge a partir da noção de tempo homogêneo
é caracterizado como “eu superficial”, ele se desenrola no tempo-quantidade e se
opõe a camada mais profunda da consciência, que é a vida interior em duração. O eu
superficial é a faculdade de percepcionar um tempo homogêneo, a invasão gradual
do espaço na consciência pura criou uma concepção ordinária da duração, podemos
dizer que é o aspecto pragmático de percepção do tempo cujas multiplicidades são
projetadas em imagens refratadas e justapostas umas às outras numa temporalidade
extensiva e homogênea. Vivemos em duração, mas estamos habituados a pensar em
termos de espaço e essa confusão a respeito das multiplicidades qualitativas e
quantitativas, duração pura e tempo como um meio homogêneo, também distorce
nossa compreensão sobre nós mesmos, ela cria a ilusão de uma identidade
subdividida. O eu toca superficialmente o mundo exterior, vê-se constantemente
atormentado pelo desejo de deixar os estados psicológicos bem definidos, assim, ele
divide a vida psíquica em partes exteriores umas das outras para determinar
momentos no progresso dinâmico e indiviso da consciência. A fim de facilitar a vida
cotidiana, a consciência desenrola as sensações no espaço segundo a exterioridade
recíproca que lhe caracteriza. Por outro lado, quanto mais penetramos no interior da
consciência, nos impressionamos com uma “força cujos estados e cujas modificações
se penetram intimamente, e sofrem alteração profunda, desde que os separamos uns
dos outros para desdobrá-los no espaço” (BERGSON, 2020, p. 133).
Para a consciência percepcionar o tempo homogêneo precisa destacar a
camada mais superficial dos fatos que utiliza como reguladores, por isso podemos
dizer que as nossas percepções, sensações, emoções e ideias se apresentam sob
um duplo aspecto, um nítido e impessoal, percebemos os fatos psicológicos
solidificados, o outro é confuso e móvel, mas percebido diretamente. É também um
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aspecto inexprimível, uma vez que a linguagem não consegue captar sem lhe fazer
descer ao domínio comum para adaptá-lo à sua forma. Ao distinguir as duas formas
de percepção da duração através dos dois tipos de multiplicidades fica claro que os
fatos da consciência no tempo-quantidade, onde se projetam, são revestidos por um
aspecto diferente da multiplicidade no tempo-qualidade em que se criam. Os estados
de consciência considerados em si são qualidade pura, se misturam de maneira que
não podemos dizer se são um ou vários, mas os distinguimos nitidamente em uma
imagem condensada no meio homogêneo se os analisamos.
Conforme fomos levados a viver em sociedade, e a nos comunicar, fomos
impelidos a objetivar os estados de consciência fixando o fluxo contínuo da duração
em conceitos. Para introduzi-los na vida social, com o propósito de reconstruir a
pluralidade indefinida de fatos da consciência em uma imagem homogênea passível
de ser assimilada coletivamente, aprendemos a pensar o colorido particular dos
estados psicológicos de forma condensada. Na tentativa de explicar um estado a si
mesma, a consciência, através da análise, limita a si mesma, cristalizando a realidade
movente e dando-lhe um nome. No entanto, mesmo quando apercebemos uma
sensação pelo objeto que serviu de causa somos induzidos ao erro se interpretamos
que, por se tratar do mesmo objeto, se trata da mesma sensação. É por influência da
linguagem, e da palavra que a traduz, que somos levados a acreditar na
invariabilidade

das

nossas

sensações.

Seríamos

surpreendidos

se

nos

esforçássemos para captar as nossas ideias em estado natural, sem os elementos
constitutivos da abstração. Toda vez que substituímos a penetração dos termos pela
justaposição dos símbolos, pretendemos reconstituir a duração com o espaço e
caímos nos erros do associacionismo.
De fato, se aplicada a teoria associacionista, pensamos as ideias dissociadas,
sempre numa espécie de imobilidade e, dessa forma, elas se tornam exteriores a nós
mesmos “como folhas mortas sobre as águas de um lago” (BERGSON, 2020, p. 142).
A consciência, iludida por uma concepção de causalidade, classifica e cria relações
entre as ideias assim dissociadas, passa a experimentar os sentimentos
superficialmente, com o intuito de reconhecê-los por seus nomes – amor, alegria,
tristeza, etc. – confundindo os sentimentos em sua mudança inexorável com a
coloração banal das palavras que os exprimem. Mas mesmo se vivêssemos isolados,
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sem sociedade e sem linguagem, conservaríamos a ideia de um espaço homogêneo
no qual os objetos se diferenciam, e a pluralidade indefinida de fatos da consciência
já nos apareceria de forma nítida por um desdobramento no meio homogêneo, o
espaço.
Notemos ainda que a intuição de um espaço homogêneo já é um
encaminhamento para a vida social. (...) A tendência segundo a qual
representamos nitidamente essa exterioridade das coisas e essa
homogeneidade de seu meio é a mesma que nos leva a viver em comunidade
e a falar. (BERGSON, 2020, p. 144)

Estamos acostumados a pensar os estados da consciência de dentro para
fora, como objetos, porque a análise decompõe o todo em elementos impessoais para
evocar a ideia de gênero e ser possível a sua expressão por palavras. Entretanto,
esses termos exteriores uns aos outros não se separam entre si apenas, mas também
de nós, pois já não são os próprios fatos da consciência, mas os seus símbolos e,
consequentemente, se tornam termos impessoais. À medida que os estados de
consciência são exteriorizados e associados em termos justapostos, se forma um eu
com estados de contornos precisos que vai responder melhor às exigências da vida
social e da linguagem.
Mas à medida que escavamos abaixo dessa superfície e que o eu volta a si
mesmo, também os estados de consciência deixam de se justapor para se
penetrarem, fundirem-se em conjunto, tingindo-se, cada um deles, com a
coloração de todos os demais. (BERGSON, 2020, p.168)

Worms, no livro Bergson ou os dois sentidos da vida, diz que há “um obstáculo
a vencer para conhecer-se a si mesmo” (WORMS, 2010, p. 203) e, na sequência, fala
que “Bergson foi obrigado a voltar à natureza da nossa inteligência, considerada como
obstáculo à compreensão da vida” (WORMS, 2010, p. 218). A duração não é acessível
diretamente para o eu superficial, pois, justamente, a ilusão da consciência deve-se
ao fato de que ela considera um eu através das formas que emprestou da percepção
exterior. À medida, no entanto, que tiramos a camada de fatos psíquicos reguladores
da faculdade de perceber, os estados da consciência recuperam a sua mobilidade,
isto é, sob a crosta solidificada das percepções sensíveis e sob o eu dos estados bem
definidos está a consciência pura e dinâmica através do tempo, uma organização
cujos estados implica fusão. A noção de consciência em profundidade revela que os
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estados em duração se permeiam no movimento temporal imanente na consciência e
não podem se dissociar sem mudar de natureza, também nos mostra que essa
atividade da consciência admite graus, pois a consciência se move entre fusões mais
intensas e fusões mais superficiais na dimensão operante da práxis. Para manifestar
no mundo a profundidade da consciência, que é a camada à qual Bergson se refere
quando diz que o “eu se deixa viver”, é preciso um esforço mental indo contra a
espacialização para revelar a síntese mental dinâmica que está constantemente
sendo produzida em nós sob o véu do eu superficial. A consciência se atualiza e se
individualiza na relação dinâmica entre a criação de si por si e a sua expressão
exterior, a questão é como passar do “dinamismo interno” à sua inscrição no mundo.
A realidade da consciência em duração nos escapa, mas se coincidimos
intuitivamente com a criação, em nós, e feita por nós, a ação no exterior terá um
caráter livre da relação de determinação e irá remeter à totalidade da vida psicológica.
Bergson nos mostra que, conforme a consciência simpatiza com a duração interna do
espírito, vai se identificando com sua própria atividade de criação livre e espontânea
que opera dinamicamente na duração, produzindo o presente integrando o passado.
No entanto, por sempre estar em processo de vir a ser, é preciso um esforço para
trazê-la à superfície e revelá-la em sua temporalidade própria.
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2.6

O subjetivo e o objetivo

A consciência em duração é, assim, descrita no Ensaio sobre os dados
imediatos da consciência, como uma mudança, um devir que dura, e suas
características fundamentais são a continuidade e a heterogeneidade. Trata-se do
tempo vivido, assim como da própria condição da experiência, ainda que essa
experiência seja um misto de duração e espaço. A decomposição desse misto nos
revelou duas multiplicidades: uma é a duração pura como uma sucessão de estados
heterogêneos sem exterioridade, uma multiplicidade interna, de fusão, de diferença
de natureza e irredutível ao número, uma multiplicidade qualitativa. A outra é o
resultado da introdução da concepção de espaço nos estados de consciência que
então ganham a forma das distinções homogêneas de uma multiplicidade de
justaposição, quantitativa. Dois modos de pensar a multiplicidade que correspondem
a dois modos de pensar a própria divisão ou a indivisibilidade.
Para Bergson, a duração não era simplesmente o indivisível ou o nãomensurável, mas sobretudo o que só se divide mudando de natureza, o que
só se deixa medir variando de princípio métrico a cada estágio da divisão.
(DELEUZE, 1999, p. 29)6

E essa diferença no modo de conceber a “divisibilidade” vai ser o que acabará
por caracterizar, para Bergson, a diferença entre o subjetivo e o objetivo. Pensemos
então o subjetivo e o objetivo à luz da duração. Antes de dividir um objeto, por
exemplo, o pensamento vê nele, ainda que não realizada, sua possível divisão, uma
vez que o objeto, por ser extensão, tanto pode ser pensado como um contínuo
passível de ser dividido em indefinidas partes quanto a própria justaposição
simultânea dessas indefinidas partes. A divisão está visível como possível na imagem
do objeto mesmo que não realizada, a subdivisão atualmente percebida é a
objetividade. O objeto não tem virtualidade, nem potência oculta, tudo é atual no
objetivo, pelo que podemos identificá-lo com um símbolo, e ainda que haja mais no
objeto do que na imagem, não há entre eles diferença de natureza. O objetivo é uma
multiplicidade numérica, ele não muda de natureza ao se dividir. Inversamente, a

6

DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. São Paulo: Editora 34, 1999.

39

multiplicidade qualitativa não está na dimensão espacial, mas na temporal, ela contém
elementos simples que não se destacam com nitidez, eles fundem-se uns nos outros
mudando constantemente de natureza e por isso não se pode dizer que estão
inteiramente realizados. A duração não é apenas o indivisível, mas, como uma
multiplicidade qualitativa, como subjetivo, se divide mudando de natureza. Dessa
maneira, “a cada estágio da divisão, pode-se falar de “indivisíveis”” (DELEUZE, 1999,
p. 31). O subjetivo é o virtual em vias de se atualizar, está inseparável do movimento
de atualização que cria diferenças de natureza. “Verdadeiramente, aqui não há
qualquer dificuldade para Bergson conciliar a heterogeneidade e a continuidade”
(DELEUZE, 1999, p. 32).
A consciência ocupada com a manutenção da vida experimenta os fenômenos
na ordem de objetos materiais, trata-se de uma existência reflexiva e objetiva na qual
os fatos conscientes estão claros e justapostos no espaço. Por outro lado, o fluxo
mental em constante movimento é uma existência espontânea e subjetiva, há uma
mudança de natureza nos estados de consciência.
Em resumo, Bergson afirma:
Observemos que chamamos subjetivo o que parece inteira e adequadamente
conhecido e de objetivo o que é conhecido de tal maneira que uma
multiplicidade sempre crescente de novas impressões pode substituir a ideia
que dele temos atualmente. Desse modo, um sentimento complexo pode
conter o número de sentimentos simples que quisermos. Mas, enquanto
esses sentimentos não se distinguirem com uma nitidez perfeita, não
poderemos dizer que estão inteiramente realizados, e a partir do momento
em que a consciência tiver deles uma percepção distinta, o estado psíquico
que resulta de sua síntese terá, por isso mesmo, se alterado. (BERGSON,
2020, p. 60)

Assim, tanto o subjetivo quanto o objetivo remetem a experiências, são modos
de inserção individual na experiência que, por um lado, se realiza temporalmente,
quando a consciência se apresenta, em sua totalidade aberta, como um contínuo de
estados simples que se interpenetram e, por outro lado, se realiza pela refração do
temporal no espaço, formando a complexidade de uma totalidade fechada, pensada
a partir de composição e associação de partes, experiência objetiva na qual se
subdivide o indiviso. Uma vez, portanto, que a realidade da consciência em si é dada
pela referência ao tempo, e não pelo espaço, trata-se de uma experiência direta da
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duração porque deixa de haver qualquer distância entre sujeito e objeto. A
subjetividade não é pensada, ela é o próprio movimento da vida interior em contínua
constituição de si mesmo. Por outro lado, a consciência em meio à espacialidade atua
através da complexidade de associações de elementos que são os estados da
consciência observados e sintetizados para os transformar em objetos. A
caracterização da realidade em duração nos mostrou que a subjetividade da
consciência se deve ao seu movimento sempre em vias de se formar, com os estados
fundindo-se uns nos outros. A atividade de objetificação distingue um estado do todo
da subjetividade que, consequentemente, acaba perdendo as características de
continuidade e heterogeneidade que lhe são intrínsecas.
“A vida, ela, progride e dura” (BERGSON, 2005, p. 56), mas a aptidão natural
da atenção é destacar um momento na totalidade da massa fluída dos estados de
consciência em que se desenham para interpretar em sentido retroativo a existência
psicológica. Podemos ver a mesma progressão que ocorre na consciência, ou na
subjetividade, caracterizada de um modo mais amplo na análise do possível realizada
por Bergson. No texto O possível e o real (BERGSON, 2006), Bergson nos fala que
desconhecemos a ideia de criação contínua do novo porque pressupomos que o
possível se torna real, que a possibilidade das coisas precede sua existência e que
estas poderiam ser pensadas antes de serem realizadas. Se consideramos a
realidade concreta descobriremos que, ao contrário, nós retiramos o possível da
realidade, “é o real que se faz possível” (BERGSON, 2006, p. 119), é no atual que as
possibilidades são delineadas e, então, remetidas ao passado. Na evolução criadora
a mudança é mais radical do que parece, há criação incessante de realidade e o
possível ali se aloja a todo instante como o efeito de uma miragem contínua.
Descobrimos que há mais, e não menos, na possibilidade de cada um dos
estados sucessivos do que em sua realidade. Pois o possível é apenas o real
com, em acréscimo, um ato do espírito que repele sua imagem para o
passado assim que ele se produziu. Mas é isso que nossos hábitos
intelectuais nos impedem de perceber. (BERGSON, 2006, p.114)

Podemos entender o possível como ausência de impedimento, que não há
impossibilidade dada para algo se realizar, mas o possível como uma “preexistência
sob forma de ideia” (BERGSON, 2006, p. 117), que se desenha antecipadamente à
sua realização, é uma ilusão. Trata-se, aqui, do nosso raciocínio que olha o passado
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à luz do presente e explica, post factum, que os acontecimentos se realizaram por
causa de certos eventos anteriores, ou seja, “desenvolve-se uma remodelagem
constante do passado pelo presente, da causa pelo efeito” (BERGSON, 2006, p. 119).
Na criação de uma forma qualitativamente única e original, seja pela natureza ou pela
arte, a sua realidade e a sua possibilidade são criadas ao mesmo tempo, mas
julgamos que tudo que se produz poderia ter sido percebido antes de sua realização
sob forma de ideia na inteligência. O entendimento humano não admite que o “tempo
seja eficaz” (BERGSON, 2006, p. 22) e acredita que uma sinfonia, por exemplo, estava
na qualidade de possível no pensamento do artista antes de ser real, porém é
justamente pelo fato que ela se realizou que traz a ilusão de ter preexistido antes de
sua realização. Podemos vincular a realidade atual às circunstâncias que a
precederam e assim explicar o presente por seus antecedentes, mas trata-se de um
recorte do passado a partir do momento atual, de retroativamente criar uma projeção
do presente no passado. Por esse mesmo motivo, não podemos encontrar no
presente, ainda que em ideia, as sinfonias dos músicos futuros.
Para tomar um exemplo simples, nada nos impede hoje de vincular o
romantismo do século dezenove àquilo que já havia de romântico nos
clássicos. Mas o aspecto romântico do classicismo só se desenhou pelo
efeito retroativo do romantismo uma vez surgido. Se não tivesse havido um
Rousseau, um Chateaubriand, um Vigny, um Victor Hugo, não apenas nunca
teríamos percebido, mas também não teria realmente havido romantismo nos
clássicos de outrora, pois esse romantismo dos clássicos só se realiza ao
recortarmos, em sua obra, um determinado aspecto, e o recorte, com sua
forma particular, existia tão pouco na literatura clássica antes da aparição do
romantismo quanto existe, na nuvem que passa, o desenho divertido que um
artista nela perceberá, organizando a massa amorfa ao sabor da sua fantasia.
O romantismo operou retroativamente sobre o classicismo, como o desenho
do artista sobre essa nuvem. Retroativamente, criou a sua própria
prefiguração no passado e uma explicação de si mesmo por seus
antecedentes. (BERGSON, 2006, p. 18)

Assim, o Romantismo do Classicismo se tornou possível por causa do próprio
Romantismo. Os artistas clássicos não tinham em mente o essencial da arte romântica
enquanto criavam, ainda que, depois de realizado o Romantismo possamos encontrar,
no Classicismo, traços do Romantismo. O ponto que Bergson quer nos mostrar é que
o possível não é “como um fantasma que espera sua hora” (BERGSON, 2006, p. 116)
e que se torna realidade porque adquiriu existência – determinando, assim, essa
mesma realidade –, mas que, ao contrário, o possível é um efeito da realidade, a partir
de um mecanismo que o repele para trás. O possível se aloja a todo instante no
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passado “ao mesmo passo que a realidade se cria, imprevisível e nova, sua imagem
reflete-se atrás dela no passado indefinido” (BERGSON, 2006, p. 115), a possibilidade
precede sua realidade, mas só depois que a própria realidade tenha sido criada.
Quando um homem de talento ou de gênio executa uma obra, ele cria ao mesmo
tempo o real e o possível, “ei-la real e, por isso mesmo, ela torna-se
retrospectivamente ou retroativamente possível. Ela não o seria, não o teria sido, caso
esse homem não tivesse surgido” (BERGSON, 2006, p. 115). Nesse caso, o
romantismo tornou visível no classicismo os seus sinais. O romantismo ainda não
existia, foi criado progressivamente pelos artistas que o realizaram, os seus termos
não estavam dados aos artistas enquanto produziam suas obras, portanto os fatos
não eram sinais, “só são sinais aos nossos olhos porque agora conhecemos o trajeto,
porque o trajeto foi feito” (BERGSON, 2006, p. 19). Da mesma forma, a obra de arte
do futuro não está fechada em um “armário de possíveis” do qual basta ter a chave
para abrir e pegar elementos para realizá-la. O que não quer dizer que ela seja
impossível. Em uma entrevista perguntaram a Bergson:
“Como o senhor concebe, por exemplo, a grande obra dramática de
amanhã?” Sempre me lembrarei da surpresa de meu interlocutor quando lhe
respondi: “Se eu soubesse o que será a grande obra dramática de amanhã,
eu a faria”. (BERGSON, 2006, p. 114)

É assim que, quando Bergson faz a análise do possível, ele defende que a
dinâmica da subjetividade, a sucessão dos fenômenos em duração, é da ordem da
pura criação. Ao enfatizar que há passagem do virtual ao atual em um processo que
envolve criação, ele mostra, mais uma vez, que o futuro, na realidade em duração,
pode estar pré-formado no passado, mas não está nele pré-determinado, uma vez
que há, do passado para o futuro, um movimento qualitativo de mudança de natureza,
há a criação da imprevisível novidade. Neste mesmo contexto, Bergson usa a
atividade artística para exemplificar de que modo a subjetividade cria o novo. O artista
passa por uma sucessão de estados de consciência que implica o novo e, então, o
exterioriza em obra. Da mesma forma como o real não pré-existe como possível, nem
o futuro é dado presentemente enquanto possível, não há como o artista prever como
será a sua obra quando as virtualidades se atualizam, uma vez que não há como
projetar no porvir o que nunca foi percebido, já que a atualização de um estado “não
se trata apenas de algo novo, mas de imprevisível” (BERGSON, 2005, p. 6). A arte,
43

como pura criação do novo, surge a partir de um processo dinâmico no qual as
qualidades se transformam, multiplicidades de fusão que passam umas pelas outras
criam novas qualidades segundo um ritmo que lhes é interior. As significações, cada
vez mais radicais nas etapas heterogêneas do progresso, se enriquecem à medida
que progridem “numa síntese que é ontológica, que é a própria duração ou surgimento
do objeto” (PRADO JÚNIOR,1989, p.87). Mostra-se, assim, uma intimidade entre a
arte e a duração que exploraremos na sequência. Antes, no entanto, e para
recolhermos mais um elemento constituinte dessa intimidade, observemos ainda um
aspecto da subjetividade, aquele que diz respeito a sua exteriorização em ato livre e,
correlativamente, aos impedimentos dessa exteriorização. Impedimentos ou ilusões,
como aqui chamaremos, que, como iremos defender, talvez encontrem na arte um
impulso de superação.
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2.7

As duas ilusões da consciência e a liberdade

A consciência, iludida por uma concepção da duração e da causalidade, nos
adverte que os fatos de consciência se determinam uns pelos outros. O determinismo
associacionista se apoia no mesmo mecanismo de caráter geométrico suposto para
os fenômenos da natureza, tornando o determinismo psicológico mais rigoroso e o
físico universal. Por razões de ordem psicológica e do princípio de conservação de
energia dos fenômenos físicos, as sensações passam a ser fundadas em fenômenos
bem definidos, determinadas pelas circunstâncias em que se produziram. O que
demonstra que todo determinismo implica uma concepção inexata da duração graças
à uma hipótese psicológica que procura auto verificar-se e fixar contornos bem
definidos aos estados de consciência emprestando o caráter geométrico das ciências
da natureza. No entanto, na filosofia bergsoniana, a liberdade como espontaneidade
é reafirmada pela crítica do determinismo e da liberdade como escolha entre
possibilidades, pois ambas as concepções não levam em conta a temporalidade da
consciência. Para Bergson, um ato é livre quando não é governado por leis e não se
reduz à escolha entre várias possibilidades estanques de ação. O ato livre como
expressão da consciência em duração revela um estado psíquico único em seu
gênero, e que não se repetirá, afastando qualquer possibilidade de determinismo e
previsibilidade.
Não temos o hábito de nos observar diretamente, mas, ao contrário, estamos
acostumados a nos percepcionar através das formas tiradas do exterior e passamos
a acreditar que a duração vivida tem a mesma temporalidade dos objetos inertes. Por
isso deduzimos que os mesmos motivos intervêm nas mesmas pessoas, que as
mesmas causas produzem os mesmos efeitos. No entanto, a única causa possível
para um fenômeno mental é seu momento anterior e único, que contém em si a
totalidade aberta do eu. Não há uma causa determinante do seu movimento que se
repete e que irá resultar sempre no mesmo efeito. E porque o fato psíquico anterior,
que engloba todos os demais, não se repete, não pode, portanto, ser pensado
segundo o princípio clássico da causalidade, pelo qual, justamente, a previsão dos
efeitos se dá pelo pressuposto da repetição das causas. Embora os estados possam
parecer idênticos na superfície, em profundidade todos nós estamos sujeitos ao
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tempo, ao desenvolvimento constante dos estados psíquicos sob os símbolos que os
recobrem. A mudança impede que um estado se repita em profundidade, ainda que
as circunstâncias pareçam as mesmas, elas estarão agindo em um novo momento da
história individual. “É um momento original de uma história não menos original”
(BERGSON, 2005, p. 7). Por causa disso a natureza essencial da pessoa não pode
ser adequadamente expressada, mas podemos dizer que a nossa existência
consciente é uma duração ativa e irreversível que acumula experiências e cria
incessantemente a si própria quando o novo se acrescenta ao que se é. A
personalidade irá se formar a partir da experiência acumulada, como artífices da
nossa própria vida nos modificamos pela influência dos nossos estados. “Tem-se
portanto razão em dizer que o que fazemos depende daquilo que somos, mas devese acrescentar que, em certa medida, somos o que fazemos e que nos criamos
continuamente a nós mesmos” (BERGSON, 2005, p. 7). Existir consiste em mudar,
pois se a existência fosse constituída de estados isolados, que através de um eu
impassível fossem imobilizados e justapostos, não haveria duração. Na continuidade
de movimento da vida interior cada estado é um momento original, não há fatores
componentes, discriminação ou repetição; é a lógica mecanicista, no seu papel crucial
de nos engajar com o mundo, que nega a duração concreta para atribuir-lhe uma outra
realidade.
A associação só existe como processo de explicação, quando desdobramos
a pluralidade dos fatos da consciência no espaço e passamos a distinguir as nossas
impressões pessoais umas das outras. A razão, “armada com a ideia de espaço e
com o poder de criar símbolos” (BERGSON, 2020, p. 167) vai decompor a
multiplicidade de fusão dos fatos da consciência em termos exteriores uns aos outros,
ela substitui um fenômeno que ocorre no espírito por uma reconstituição artificial,
simbólica, confundindo o fato com a sua explicação. Isso também se deve ao fato de
a linguagem não ser feita para exprimir todas as mudanças dos estados internos. Por
exemplo, a maneira de amar ou de odiar é individual e reflete a personalidade inteira,
contudo, a linguagem, para designar esses sentimentos em todas as pessoas, fixa
apenas os aspectos objetivos e impessoais dos inúmeros estados que agitam a alma.
Um romancista, nos diz Bergson, pode conseguir tirar as ideias do domínio público
para restituir-lhes a viva singularidade, mas, ainda que ele tenha talento e habilidade
em associar as ideias umas às outras, para expressar os estados da alma, isso não
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será suficiente, pois elas permanecem justapostas, não se penetram e, dessa
maneira, “o pensamento permanece incomensurável com a linguagem” (BERGSON,
2020, p. 169).
Em suma, o associacionismo forma o eu a partir de um agregado de estados.
Profundamente, cada estado reflete a alma toda, mas o eu, enquanto os percepciona
exteriormente oferece um meio homogêneo para eles formarem termos, como
vegetações independentes na superfície de um lago. Acabamos presos à ideia dos
nomes que os exprimem, porque retemos apenas os aspectos impessoais. Pelo que,
podemos “justapô-los indefinidamente sem obter nada além de um eu fantasma,
sombra do eu se projetando no espaço” (BERGSON, 2020, p. 169). Se, ao contrário,
buscássemos nos identificar com o aspecto absoluto da consciência, veríamos que os
termos se fundem perfeitamente e que, dessa maneira, não seria mais preciso
associar os estados da consciência para reconstituir um eu, pois a alma estará
refletida completa em cada estado, e em cada ato que o expressasse no exterior. No
entanto, a concepção associacionista representa o estado de consciência atual como
necessitado pela série dos estados anteriores para justificar a passagem de um a
outro, impondo uma relação pragmática com o real em função da satisfação das
necessidades, sejam elas físicas ou psicológicas. Como nos diz Bergson:
Mostramos que, na maior parte das vezes, percebíamos a nós mesmos por
refração através do espaço, que nossos estados de consciência se
solidificavam em palavras e que nosso eu concreto, nosso eu vivo, se
recobria de uma crosta exterior de fatos psicológicos nitidamente
desenhados, separados uns dos outros, fixos, consequentemente.
Acrescentamos que, para a comodidade da linguagem e da facilidade das
relações sociais, tínhamos todo o interesse em não perfurar essa crosta e
admitir que ela desenha a forma exata do objeto que cobre. Diremos agora
que nossas ações cotidianas se inspiram bem menos em nossos próprios
sentimentos, infinitamente móveis, do que nas imagens invariáveis às quais
esses sentimentos aderem. (BERGSON, 2020, p.171)

O intelecto busca uma rotina consistente nas operações cotidianas do
pensamento para não se ver obrigado a despender um novo esforço; só precisa
considerar quais as melhores atitudes passadas, que se aplicam ao momento atual,
para repeti-las. O trabalho habitual do pensamento é forjado dentro de um modelo
preexistente para resolver dificuldades, mas para que essa operação ocorra é
necessário que saibamos com o que podemos contar. É nesse sentido que Bergson
diz que a inteligência humana tem a inclinação para reconstituir o devir com o dado e
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rejeita o novo que se cria a cada momento; o que a satisfaz é uma consequência
determinada, calculada pelos antecedentes. Os atos automáticos são como se a
consciência adormecesse, não passam de um conjunto aprendido em experiências
anteriores de movimentos que se encadeiam entre si. Como aprendemos a nos
engajar automaticamente às nossas ascensões emocionais e a imitar as mesmas
reações, a consciência não precisa mais se engajar, enquanto as demais impressões
esboçadas se obscurecem ou chegam até nós apenas confusamente. As impressões
que me ocupam de manhã, por exemplo, quando soa a hora que por hábito me
levanto, em vez de abalar toda a minha consciência se limita a agitar uma ideia, que
se liga a outras, nesse caso, a ideia de me levantar que se liga às ideias de minhas
ocupações habituais. Como nas sociedades das disciplinadas formigas e abelhas que
têm uma rotina rígida, em estado de sonambulismo, o sujeito, em nome das
necessidades vitais e sociais, faz e refaz num automatismo perfeito o mesmo círculo
no seu cotidiano (BERGSON, 1979, p. 82). Na maior parte das vezes incorporamos
as experiências de forma superficial, elas se solidificam e formam uma crosta espessa
que cobre os novos sentimentos pessoais. Como “autônomos conscientes”
recebemos impressões exteriores que agitam nossa personalidade e provocam
movimentos reflexos; é a forma mais prática para nos mantermos vivos e vantajosa
para nos mantermos funcionais na sociedade. O objetivo de uma sociedade é se
consolidar e ela não pode subsistir sem subordinar o indivíduo. Trata-se de um
benefício para o progresso pacífico de uma sociedade quando o esforço individual se
torna comum, pois a vida em comunidade exige que o indivíduo se adapte às regras
para manter a coesão social. Por isso é suposto que quanto mais inteligente for a
atividade social do indivíduo, isto é, quanto mais hábil a sua faculdade de organizar
os conceitos úteis, tirar conclusões prováveis e manejar convenientemente a
linguagem mais ele deve contribuir para a vida social. Entende-se que a inteligência é
uma maneira de pensar que, ordinariamente, destina-se à fabricação de conceitos e
direciona a nossa conduta, portanto, um homem inteligente, no domínio da vida social
cotidiana, é um homem competente, mas dotado da ilusão do senso comum, ou seja,
ele age como um autônomo consciente na maior parte das ações diárias graças às
impressões exteriores que provocam atos reflexos (BERGSON, 2020, p. 172). A teoria
associacionista se aplica a estas ações da nossa vida consciente ao deixarmos esse
processo se realizar, quando deveríamos deixar toda a personalidade vibrar.
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Esse eu que se forma na superfície da consciência, o eu parasita do
associacionista, o eu que invade constantemente a nossa consciência, a fim de
arrumar as coisas, é, portanto, também, o eu do determinismo. Pois, justamente, tratase de uma maneira de ser e perceber que está sempre buscando uma determinação
dos estados pelas circunstâncias em que se produzem. Por uma necessidade de
representação simbólica, o determinista designará os sentimentos por palavras bem
definidas para obter um eu determinado pelas relações entre esses “sentimentos”. A
personalidade, nesse mecanismo, não tem outro valor além o da representação
simbólica, enquanto, ao contrário, uma consciência atenta nos mostraria o “dinamismo
interno como fato” (BERGSON, 2020, p.108). Pois, na profundidade dos nossos
estados de consciência o eu se enriquece e muda à medida que os estados se fundem
e não existem estados mais fortes que os outros, que determinam a ação, nem
existem estados contrários, entre os quais escolher, mas uma sucessão dinâmica de
estados que podem ser fragmentados em direções opostas. Há apenas um eu que
vive e se desenvolve pelo efeito de suas decisões, o desdobramento do eu no espaço,
tanto entre estados distintos quanto entre direções das quais escolher, é
representação puramente simbólica.
Podemos distinguir, portanto, as duas formas de assimilar os estados da
consciência, por um lado uma assimilação dinâmica, que consiste na experiência
desses estados e suas transições insensíveis e, do outro, uma assimilação estática,
pela qual percebemos o eu sob a forma de uma sucessão de símbolos, ou seja,
raciocinamos por figuras geométricas que representam coisas, uma apreciação
quantitativa da duração, não um progresso. No entanto, a concepção de uma atividade
dinâmica da consciência não satisfaz ao senso comum que, essencialmente
mecanicista, gosta das distinções demarcadas para facilitar o seu processo de
entendimento e escolha prática. Pela dificuldade em representar o movimento da
consciência em todas as suas fases, traduzimos a atividade do eu em símbolos
geométricos, “sob um tipo de cristalização verbal” (BERGSON, 2020, p. 180). É um
simbolismo de natureza mecanicista que ao explicar precisa fazer uma refração
através do espaço. O mecanismo associacionista da mente força a homogeneização
da realidade e somos levados a acreditar na invariabilidade do caráter da sensação
experimentada.
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E, nessa assimilação estática do eu, encontramos as duas ilusões
fundamentais da consciência reflexiva que se refletem na concepção de seus atos. A
primeira consiste na intenção de determinar um significado e impor um nome aos
estados de consciência, de reduzir a intensidade qualitativa em uma propriedade
matemática. A segunda busca uma relação de causalidade entre estes estados de
consciência, medindo a importância de cada um em relação aos outros na consecução
de um ato, substituindo a realidade concreta pelo símbolo, isto é, o progresso dinâmico
ao seu termo. Como a intensidade de um estado não é outra coisa senão o próprio
estado, não há representação exata de um sentimento, é preciso vivê-lo, ter passado
por todas as suas fases, para apreciá-lo adequadamente. Vivemos o progresso
dinâmico de nossos sentimentos, de nossos estados de consciência, à medida que
eles se desenrolam, visto que se trata da própria duração que, por sua natureza
fluente, escapa às leis da associação de ideias. A natureza heterogênea do progresso
dos estados e a falta de condições elementares idênticas, nos impede de deduzir um
pelo outro, pois os elementos psicológicos se transformam continuamente, “têm
personalidade e vida própria” (BERGSON, 2020, p. 200) e, sendo assim, a repetição
de um sentimento constituirá um sentimento novo pela impossibilidade de o mesmo
momento surgir duas vezes. No entanto, mantemos essa noção viciada da duração,
porque a relação de causalidade é necessária para o princípio de identidade, que nos
ajuda em nossa ação prática no mundo.
A intuição do meio homogêneo nos prepara para a vida social, ao exteriorizar
relativamente as ideias, além de revelar a objetividade das coisas, favorece a sua
apresentação em um mundo exterior no qual todas as inteligências comungam. O
problema é que o eu que fixa e representa nitidamente os objetos exteriores introduz
na sua própria existência as mesmas distinções e substitui a penetração íntima dos
estados por uma pluralidade numérica de termos que se justapõem e são passíveis
de serem expressos por palavras. Os estados solidificados e justapostos através de
associações estáveis formam um eu recomposto artificialmente e como são raros os
momentos em que apreendemos a nós mesmos, raramente somos “verdadeiramente
livres” (BERGSON, 2005, p. 218), uma vez que o ato livre implica absorver a
intelectualidade, se recolocar na pura duração que nos constitui em profundidade e
expressá-la. Mas se, por uma consciência atenta, percepcionássemos os momentos
da duração real que se penetram ao invés de se justaporem, formando uns com os
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outros uma heterogeneidade da qual a ideia de causalidade perde a significação,
veríamos estes estados profundos serem expressos em um ato livre, que mobiliza a
totalidade do espírito.
Pois, de fato, como nos diz Bergson, “somos livres quando nossos atos
emanam de nossa personalidade inteira, quando a expressam, quando mantêm com
ela essa indefinível semelhança que por vezes encontramos entre a obra e o artista”
(BERGSON, 2020, p. 175). Na filosofia de Bergson a noção de liberdade relaciona-se
com a noção de criação que se traduz no ato que expressa a singularidade de uma
personalidade quando ela é considerada “inteira”. A criação artística terá a natureza
do ato livre se o artista, por meio de uma intuição, coincidir com o fazer-se da realidade
e, então, impulsionado a criar uma obra nutrida por essa experiência, expresse, na
medida do possível, sua emoção criadora.
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3.1

CAPÍTULO 2 - Inteligência, instinto e intuição na evolução da vida
O mecanismo cinematográfico da consciência

Quando penetramos no domínio da vida interior, podemos ver a falha da
concepção associacionista do espírito, pois sentimos e vivemos essa inefável duração
que a ciência elimina (BERGSON, 2006, p. 6). Esta concepção, comum a uma parte
dos psicólogos e filósofos, recompõe artificialmente a vida consciente através de uma
longa série de reflexões e análises. Nesse aspecto, ciência e filosofia acompanham o
senso comum descartando o tempo real que sentimos e vivemos, pois a estrutura do
entendimento humano, a inteligência, tem por função mascarar a duração. A
inteligência desvia o olhar da transição para conseguir fixar pontos, pois precisa se
relacionar com imobilidades, reais ou possíveis, a fim de preparar uma ação. Assim,
nossa experiência comum é profundamente falsificada pela percepção espacial, pela
estrutura da linguagem, pelas necessidades biológicas e sociais, que se baseiam em
um aspecto particular da complexidade da mudança para nos oferecer um esquema
prático e ordenado da realidade. Esse delineamento é o conhecimento suficiente para
agir ou falar, porém esse mecanismo de percepção “viciou” a nossa visão da duração,
tratando-a também como um desenrolar de estados justapostos.
A representação habitual do movimento e da mudança é a de uma sucessão
semelhante a um filme cinematográfico – podemos aumentar ou diminuir a velocidade
do desenrolar da película sem que as imagens fixadas nos fotogramas se modifiquem
– ou como o desdobrar de um leque cuja abertura pode ocorrer lenta ou
instantaneamente, não importa, irá sempre mostrar o mesmo desenho inscrito na
seda, não há produção do novo. A sucessão assim entendida mostraria uma
deficiência da nossa percepção, que, condenada a ver imagem por imagem, não
conseguiria abarcar a realidade como um todo. Mas isso só ocorre porque estamos
acostumados a pensar – por causa das exigências do entendimento, das
necessidades da linguagem e do simbolismo da ciência –, em um tempo que é, na
verdade, o espaço ideal no qual supomos os acontecimentos alinhados, onde os
fenômenos se desencadeiam por causas e efeitos. As fases na vida de uma pessoa,
infância, idade adulta, velhice, por exemplo, são paradas imaginadas ao longo da
continuidade de um progresso, a realidade é a transição da fase criança para a fase
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adulta. É comum, na maneira habitual de falar, que é regulada pela maneira habitual
de pensar, dizer que “a criança devém homem”, mas se ela segue a realidade
diríamos, ao invés, “há devir da criança para o homem” (BERGSON, 2006, p. 336).
Na primeira frase encontramos um movimento mais ou menos idêntico ao de um filme
cinematográfico, com imagens justapostas sucessivamente, paradas imaginárias
como a flecha de Zenão, sobre uma película que imita o movimento do objeto real. A
primeira maneira de perceber está relacionada aos processos habituais da inteligência
e, na segunda frase, o devir não é uma imitação cinematográfica, exige que se inverta
esse “mecanismo cinematográfico da inteligência” (BERGSON, 2006, p. 341) para não
fixar ideias imutáveis sobre a realidade movente, e é a isso que a inteligência se
recusa. Nossa atitude habitual em relação ao devir é colocar pontos de vista estáveis
na sua instabilidade e forjar, sob sua natureza confusa, imagens claras que
representam estados e que servem para recompô-los artificialmente pelo artifício
cinematográfico. Há uma “intuição espacial” (BERGSON, 2006, p. 232) na
generalização e na imobilização da realidade pelo trabalho lógico da inteligência para
chegar na representação por símbolos, o que implica uma ordem e nos induz a pensar
que as mesmas combinações de causas produzem sempre os mesmos efeitos de
conjunto. A despeito de nossa diversidade interna, na vida cotidiana esperamos coisas
e situações conhecidas, por isso, para garantir a estabilidade do efeito, mesmo na
flutuação das causas, a inteligência, na multidão de análises e sínteses que pressupõe
sobre o devir em um dado momento, está apta a oferecer uma representação tanto
das coisas quanto dos estados de consciência, ou seja, de nós mesmos. O método
cinematográfico é, portanto, um mecanismo prático da faculdade de conhecer que vai
de arranjo para rearranjo e regula o ritmo do conhecimento para acompanhar a
marcha das atividades diárias. O artifício da percepção, de reconstruir artificialmente
o devir, ligando uma série de pontos de vista, ou expressões simbólicas, transformase em um hábito no qual a inteligência se apoia e se reconhece, porém, distorce a
visão sobre a realidade que buscamos conhecer. Se compararmos duas fotografias,
por exemplo, veremos que cada uma é o registro de um instante, a fluidez escorrega
pelo intervalo, o que vemos são apenas os elementos constitutivos do devir. A ordem
lógica, sujeita ao mecanismo cinematográfico, desliga do todo os elementos que a
cada momento se revestem de novidade e substitui a continuidade da transformação
por uma série de imagens estáveis colocadas em sucessão.
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Em oposição ao mecanismo cinematográfico da consciência, Bergson traz a
imagem da água açucarada; para obtê-la é necessário esperar que o açúcar se
dissolva, não podemos aumentar ou diminuir sua velocidade. O tempo decorre e há
uma mudança, a água se transforma em água doce, algo novo aconteceu que não
estava dado antes. O tempo é essa realidade, ou melhor, um processo em que algo
novo se produz. Por isso, a espera é um fato significativo, porque mostra que há uma
temporalidade real nos eventos e que se conseguíssemos abarcá-los em conjunto
veríamos aspectos tão originais e imprevisíveis quanto nossos estados de
consciência.
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3.2

O conhecimento relativo e o conhecimento absoluto

Estamos acostumados a solidificar e a dividir a duração ao fazer dela uma
multiplicidade em que as unidades se justapõem sobre o traço fixo que a duração
refletida no espaço deixa atrás de si. A duração é uma continuidade de elementos que
se penetram e se prolongam uns nos outros, mas essa unidade mutável e viva não é
a mesma da “unidade abstrata, imóvel e vazia, que o conceito de unidade pura
circunscreve” (BERGSON, 2006, p. 196). Ao raciocinar sobre os estados psicológicos
colocamos um véu composto de espaço entre o eu e sua própria realidade em
duração; passamos a perceber “uma multiplicidade interna, de sucessão, (...) de
heterogeneidade, de discriminação qualitativa, ou diferença de natureza, uma
multiplicidade virtual e contínua, irredutível ao número” à maneira do espaço, como
“uma multiplicidade (...) de simultaneidade, de justaposição, de ordem, de
diferenciação quantitativa, uma multiplicidade numérica, descontínua e atual”
(DELEUZE, 1999, p. 28). Por isso é relevante saber distinguir as duas maneiras de
conhecer da consciência: por um lado, um conhecimento relativo, pelo qual se
substitui a consciência de tais estados por um símbolo intelectual, sua ideia – os
estados de consciência, através dessa forma de assimilação, tendem na direção da
natureza cada vez mais inerte e impessoal da multiplicidade quantitativa,
estabelecendo entre si relações de causas e efeitos; por outro lado, o conhecimento
absoluto de nossa consciência em duração, uma experiência pessoal dinâmica vivida
no tempo real. Segundo Gilles Deleuze, em O Bergsonismo, o método da intuição é a
condição mesma para dissolver o véu do dualismo para reconhecer imediatamente a
experiência absoluta sem a determinação de conceitos, “a experiência real em todas
as suas particularidades” numa dimensão puramente temporal (DELEUZE, 1999,
p.18-38).
O tempo, que parece agir segundo as regras da causalidade, é o resultado de
uma complexa operação mental de análise e síntese sobre a realidade e que
conseguimos expressar relativamente através da linguagem. No entanto, essas
operações, ainda que cheguem a combinações cada vez mais ricas, sempre estarão
presas no ciclo vicioso do conhecimento relativo, não trazendo, portanto, mais do que
uma representação do tempo real, que é duração. O conhecimento relativo se apoia
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em pontos de vista que foram extraídos pela análise do objeto e nos símbolos pelos
quais os exprimimos. É relativo porque nos colocamos fora do próprio objeto e a
experiência depende do ponto de vista adotado em relação a ele. Por outro lado, o
conhecimento absoluto é dado no instante em que coincidimos com o objeto, como
uma simpatia que nos transporta para o seu interior. Por exemplo, um romancista
pode multiplicar os traços de caráter de uma personagem para acrescentar e
enriquecer a ideia que fazemos dela, mas nada disso valerá o sentimento simples e
indivisível que experimentaríamos se pudéssemos coincidir com a personagem. Ela
seria dada de uma vez, integralmente, enquanto a descrição acerca de uma pessoa
são pontos de vista expressados por signos e fazem com que eu a conheça através
de comparações com pessoas ou coisas já conhecidas. Todo desenvolvimento em
símbolos se faz através da análise e a partir dos pontos de vista sucessivos se cria
uma representação. É nesse sentido que Bergson trata o conhecimento relativo como
imperfeito, porque na tentativa de conhecer um objeto a inteligência acaba
multiplicando os pontos de vista para completar a representação sempre incompleta.
A essência de uma pessoa, por ser incomparável, não pode ser percebida de fora, ou
por símbolos, somente a coincidência com a duração confere o conhecimento
absoluto. O conhecimento absoluto é perfeito porque o ato simples da intuição não faz
relações com outros signos que o exprimem, coincidimos com o que o objeto tem de
único e de inexprimível. “Segue-se daí que um absoluto só poderia ser dado numa
intuição, ao passo que todo o resto é da alçada da análise” (BERGSON, 2006, p. 187).
E, como vimos, o exemplo primeiro dessa realidade passível de ser apreendida
absolutamente é a nossa própria consciência, o nosso fluir através do tempo.
É nossa própria pessoa em seu escoamento através do tempo. É o nosso eu
que dura. Podemos não simpatizar intelectualmente, ou antes,
espiritualmente, com nenhuma outra coisa. Mas certamente simpatizamos
com nós mesmos (BERGSON, 2006, p. 188).

Para uma ação mais eficiente a análise relativiza a realidade absoluta
estabelecendo, a partir disso, relações exteriores que levam em conta as articulações
do consenso, da utilidade, da associação de ideias, das relações de causa e efeito.
Porém, a identificação da vida consciente com os moldes emprestados da percepção
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exterior nos condiciona a substituir a experiência dos fatos da consciência pelo caráter
simbólico do conhecimento relativo, assim, somos imediatamente levados ao mundo
das referências, das distinções claras, das etiquetas, dos julgamentos, dos conceitos
e das conclusões que levam o aspecto de certezas. É o modus operandi do intelecto,
destinado a assegurar nossa inserção no meio em que vivemos, que extrai o que
supõe invariável para obter sensações e ideias como pontos de apoios sólidos para
conceituar e se comunicar. O intelecto, na medida em que organiza racionalmente a
experiência, reforça os padrões mentais habituais de percepção.
Portanto, se conhecer relativamente a realidade consiste em interpretá-la a
partir de conceitos, segundo a índole estabilizadora da inteligência, como atingir uma
visão direta que atravessa os véus de ilusões para chegar ao conhecimento imediato
do real pela intuição? Segundo Bergson, para atingir o estado não conceitual absoluto,
a consciência precisa aprender a se mover entre o conhecimento relativo e a
mobilidade universal. Ele não rejeita o papel da inteligência, mas faz uma crítica ao
fato de que ela está presa aos hábitos e tendências de acordo com as necessidades
cotidianas, ao fato que ela produz um conhecimento simbólico a partir de conceitos
com contornos definidos e nos oferece uma visão relativa da realidade. Os hábitos do
pensamento nos restringem ao âmbito da praticidade e da utilidade social e nos
impedem de reconhecer a condição criativa da consciência. Quando voltamos a
atenção para a consciência, a princípio notamos as percepções advindas do mundo
exterior agrupadas em elementos distintos que podem ser justapostos uns aos outros.
Se invertemos esse modo comum de pensar, quebrando os padrões e tendências
habituais do pensamento e da linguagem, saímos dos quadros mecanicistas e
entramos em contato direto com a multiplicidade inexprimível que se produz no
“tempo-qualidade”, o estado natural de nossa consciência.
Na consciência em duração, os estados psicológicos estão em perpétuo devir,
mas o mecanismo associacionista da inteligência fixa na massa fluída da existência
psicológica uma série de estados distintos e os reúne como pérolas alinhadas no fio
de um colar (BERGSON, 2006, p. 79). Se, acaso, se supõe um eu que suporta esses
estados psicológicos, trata-se de um eu amorfo, uma entidade vazia, que reúne o que
a percepção separou artificialmente, para responder melhor às exigências da lógica e
da linguagem. Tanto o esforço em distinguir estados, quanto o de reter e reconhecer
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uma individualidade que seria o substrato desses estados, nos mostra a conexão
entre consciência e sociabilidade, uma vez que a adaptação aos interesses práticos
constata como a inteligência e a linguagem configuram não apenas as nossas
relações com o mundo exterior, mas também as relações com as quais
caracterizamos a nós mesmos. A consciência, em sua camada mais superficial,
distraída com a vida cotidiana, está habituada a interpretar a duração pela perspectiva
da intelecção e, como ela desvia a atenção da multiplicidade qualitativa, nos deixa
alheios ao tempo real e mascara a sua essência sob um véu de conceitos.
A consciência, atormentada por um insaciável desejo de distinguir, substitui
a realidade pelo símbolo, ou só percebe a realidade por meio do símbolo.
Uma vez que o eu, assim refratado, e por isso mesmo subdivido, se presta
infinitamente melhor às exigências da vida social em geral e, em particular,
às da linguagem, ela o prefere, e pouco a pouco, perde de vista o eu
fundamental. (BERGSON, 2020, p.136)

Apesar de a consciência superficial e de a consciência profunda agirem de
acordo com um tempo de naturezas diferentes, há uma relação de coexistência, a
consciência profunda permeia a superficial. Sentimos e vivemos a realidade da
consciência, mas como o seu aspecto é confuso, móvel e inexprimível ela nos escapa
no momento em que pensamos apreendê-la. Tão logo a contemplamos somos
confrontados com uma multiplicidade de estados psíquicos fragmentados, com
aspectos nítidos que foram esclarecidos pela consciência superficial com vistas a
maior conveniência da ação na vida cotidiana. Na duração interna heterogênea, que
é a consciência profunda, os estados progridem gradualmente em um processo de
conservação e organização mútua sem relação com o número. Mas, na tentativa de
entender e representar essa realidade profunda, acaba por ocorrer uma “mistura”,
uma “endosmose”, entre o mundo interno e o externo, e os hábitos mentais de
distinguir e conceitualizar se sobrepõem aos momentos sucessivos da vida
consciente, fazendo surgir a ideia de uma temporalidade interna homogênea, análoga
ao espaço, cujos estados se seguem uns aos outros sem se fundirem. O argumento
de Bergson, no texto Introdução à metafísica, é o de que para se instalar na realidade
duracional da consciência e atingir a experiência integral não se trata de modo algum
de sintetizar os fatos psicológicos, mas fazer com que a consciência adote uma atitude
inversa àquela que lhe é habitual para, acumulando e fundindo entre si os fatos,
transcender os conceitos e chegar, ela própria, à experiência daquilo que lhe é
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profundo, à intuição. Assim, deve-se começar por livrar-se dos hábitos mentais que
engendram a produção de ilusões, como o de acreditar que imobilidade é anterior ao
movimento, como se a mudança consistisse em “uma série de estados, cada um
imutável em si mesmo” (BERGSON, 2017, p. 261). Trata-se, portanto, de reverter a
fixação da atenção na realidade relativa, para adotar o movimento em direção à
experiência da duração real para dissipar as ilusões e restituir o conhecimento do
absoluto.
Na filosofia bergsoniana, quando a intuição da duração é exposta ao
entendimento ele se dedica a fixar conceitos e a desdobra em um rico tecido de
símbolos, pois busca estabilidade tanto nas relações quanto nas coisas. Mas, se
caminhamos no sentido inverso, ou seja, ao invés de analisar a duração nos
instalamos nela, atingimos o conhecimento sem a refração do prisma do espaço e da
linguagem, uma experiência que expande a consciência e faz com que perceba a si
mesma sem véu. A intuição é uma experiência temporal individual de sensações,
sentimentos e ideias que se penetram e se enriquecem numa sucessão de mudanças
qualitativas, posto que a característica da duração é ser mudança de natureza. Sem
a intuição, sem a coincidência com a duração, a duração permaneceria sob as ilusões
da inteligência e não seria possível reconhecer as diferenças de natureza. Esse
contato direto com o fluxo dos estados da consciência fornece evidência empírica do
tempo como duração. Como um método rigoroso, a intuição, seguindo no caminho
inverso ao da reflexão intelectual, depura a consciência dos hábitos e restabelece a
coincidência. Essa passagem da existência abstrata à concreta é um enriquecimento
contínuo que depende do esforço de atenção para não deixar que a vida interior se
torne uma reprodução do mundo exterior. A teoria do conhecimento na filosofia de
Bergson está “sobre o fundo de uma ontologia em vias de constituição” (PRADO
JÚNIOR, 1989, p. 40) e ainda nos mostra que as ilusões que obscurecem a
experiência da duração são as mesmas que deformam a dinâmica do conhecer. Para
atingir a duração, portanto, é preciso inverter a marcha habitual do pensamento
voltado para a ação, para a conversação e para a cooperação no sentido de desfazer
o véu tecido entre os níveis de consciência.
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3.3

O conhecimento pela inteligência, pelo instinto e pela intuição

O homem surgiu na terra e a fabricação dos primeiros utensílios marcam o
início da sua capacidade de invenção e direção do pensamento no sentido da
inteligência. Até hoje a vida social da humanidade gravita em volta da fabricação e da
utilização de instrumentos pela inteligência. A simples indução, “que consiste em
infletir a experiência passada no sentido da experiência presente, já é um começo de
invenção. A invenção torna-se completa quando se materializa em um instrumento
fabricado” (BERGSON, 2005, p. 150). É assim que, por ser a capacidade de fabricar
objetos artificiais e de lhes variar indefinidamente a característica original do Homo
Sapiens, Bergson propõe que lhe chamemos de Homo Faber.
A inteligência, como caracterizada no livro A evolução criadora, surgiu na
espécie humana pelo movimento evolutivo da vida. Ela é um dos caminhos tomados
por esse movimento que, enquanto vida animal, se divide em duas vias principais, em
dois modos de ação, em dois modos de consciência: instinto e inteligência. Modos de
ação que, apesar de se oporem, se completam, sendo um justamente aquilo que falta
ao outro. O funcionamento do instinto é simples, apesar de sua infinita complexidade
de detalhes. Ele atua imediatamente, perfeitamente, mas sua estrutura é invariável
uma vez que modificá-la só é possível com a modificação da espécie; trata-se,
portanto, de um instrumento especializado utilizado para um objetivo específico. Ou
seja, o instinto, como forma de atividade psíquica, sabe como se servir dos
instrumentos da natureza para efetuar uma ação a fim de cumprir aquilo que lhe é
requerido para satisfazer as necessidades imediatas, porém limitadas em seu efeito.
A ação da inteligência é mediada, porque não possui naturalmente o instrumento a
ser utilizado. Ao custo de um esforço, ela fabrica e emprega a matéria inorganizada,
porém não se fecha como o instinto. Uma vez que sua fabricação pode assumir
qualquer forma, abre-se para servir a um número ilimitado de usos. Caso a atividade
de fabricação, elevando-se a uma potência superior, chegasse à independência, seria
capaz de se estender indefinidamente. Apesar, no entanto, do instinto e da inteligência
se caracterizarem como métodos diferentes de agir sobre a matéria inerte, o instinto
aparece misturado com a inteligência, o que leva à confusão entre eles. “É que
inteligência e instinto, tendo começado por se interpenetrarem, conservam algo de
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sua origem comum. Nenhum dos dois se encontra jamais em estado puro”
(BERGSON, 2005, p. 147). É comum confundi-los na linguagem popular, falamos da
inteligência das abelhas e das formigas, por exemplo, quando na verdade nos
referimos ao seu instinto.
Pode-se dizer que na atividade psíquica original o instinto e a inteligência
estavam implicados um no outro e que passaram a divergir ao se desenvolverem, pois
era preciso escolher entre agir sobre a matéria imediatamente ou mediatamente. É
assim que esta atividade original “deu” a uns a capacidade de fabricar e utilizar
instrumentos organizados e a outros a capacidade de fabricar e utilizar instrumentos
inorganizados. No ser humano, a inteligência toma posse de si mesma, “e esse triunfo
afirma-se pela própria insuficiência dos meios naturais de que o homem dispõe para
se defender contra seus inimigos, contra o frio e contra a fome” (BERGSON, 2005, p.
155). Para além dessa desvantagem natural dos seres inteligentes, devemos notar,
no entanto, certo caráter positivo na imperfeição dos instrumentos por eles fabricado,
pois que confere complexidade de funcionamento a estes instrumentos e, assim,
quanto menos urgente for a necessidade, maior abertura de campos de ação aqueles
que os manipulam.
A diferença entre atividade instintiva e inteligente vai implicar “duas espécies
de conhecimento radicalmente diferentes” (BERGSON, 2005, p. 155); dois modos de
conhecimento aos quais Bergson reputará uma consciência desperta ou adormecida.
No reino animal a consciência aparece como proporcional às escolhas de que o ser
dispõe, ela “ilumina a zona de virtualidades que envolve o ato” (BERGSON, 2005, p.
194), ela é o "princípio motor da evolução" (BERGSON, 2005, p. 197). Podemos
presumir, assim, que a inteligência está voltada para a consciência e o instinto para a
inconsciência. Bergson defende, no entanto, que a diferença entre instinto e
inteligência é menos uma diferença entre uma ação consciente ou inconsciente, e
mais uma diferença entre uma consciência desperta e uma consciência anulada. "A
inconsciência de uma pedra que cai é uma consciência nula: a pedra não tem nenhum
sentimento de sua queda" (BERGSON, 2005, p. 156). Mas a consciência de uma ação
instintiva, pela perfeita adaptação dos instrumentos que não deixam muito espaço
para a escolha e desencadeiam uma série de movimentos automáticos, é uma
consciência anulada. A inteligência, por outro lado, precisa estar consciente das
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dificuldades e das várias opções para pensar e escolher, de acordo com o momento,
qual a melhor forma e matéria para trabalhar, sua consciência está assim muitas vezes
desperta. Ainda que, no homem, também haja ação automática inconsciente, esta
pode ser despertada quando for impedida ou dificultada por algum obstáculo, ou seja,
numa ação mecânica habitual a consciência está presente, mas anulada. Desse ponto
de vista, a consciência humana ocupa um lugar privilegiado entre os seres
conscientes, pois na luz que emerge de uma zona de ações possíveis, ali na hesitação
ou escolha ela é intensa.
Ainda do ponto de vista do conhecimento, instinto e inteligência estão voltados
para sentidos opostos, o primeiro para conhecer a interioridade da vida e o segundo
a exterioridade da matéria inerte. O instinto, por exemplo o movimento do recémnascido que procura pela primeira vez o seio da mãe, ainda que seja uma faculdade
de conhecer, não especula, apenas versa sobre as coisas mesmas, seu conhecimento
é material, categórico e interior. O instinto diz “eis o que é”; trata-se, no entanto, de
um conhecimento interior fechado em si mesmo, restrito a um objeto, isto é, seu modo
de conhecer inato está restrito à ação sobre o único objeto ao qual ele se aplica. A
inteligência não traz o conhecimento das coisas, uma criança, por exemplo, não traz
um conhecimento determinado de um objeto, mas naturalmente o compreenderá no
momento em que a relação atributo-sujeito for aplicada, pois seu modo de conhecer
inato versa sobre as relações; trata-se aqui de um conhecimento formal, hipotético e
exterior. A inteligência direciona a atenção para um recorte do real e estabelece
relações a partir desse recorte, ela não diz “isto é”, mas se exprime hipoteticamente,
“se as condições são tais, tal será o condicionado” (BERGSON, 2005, p. 162). O
conhecimento inteligente é exterior e vazio, e por ser vazio tem a vantagem de se
constituir como um quadro aberto que poderá ser preenchido sucessivamente por um
número indefinido de coisas. Uma vez que o objetivo primeiro da inteligência é fabricar
instrumentos artificiais, ela trata a matéria como objetos inertes, sem se preocupar
com a vida que lhe deu forma. De fato, ela só consegue representar claramente o
descontínuo, da realidade em duração, a inteligência só capta alguns aspectos,
abstraindo o que é vital. Assim, no momento da deliberação, ela sobrepõe artifícios
espacializantes à subjetividade dos estados temporais que se fundem, a fim de criar
uma representação objetiva da multiplicidade qualitativa e movente que caracteriza o
real. É certo que “suas operações têm por alvo comum introduzir uma certa unidade
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na diversidade dos fenômenos” (BERGSON, 2005, p. 164), mas, antes de unificar, ela
é capaz de escolher o modo de descontinuar o real. Em outras palavras, a fim de
regular a ação presente, de estabelecer relações entre a situação dada e os meios de
utilizá-la, “para que o ser vivo possa, conforme as circunstâncias, variar sua
fabricação” (BERGSON, 2005, p. 163), a inteligência fixa nossa atenção, divide o real
e o trata como provisoriamente definido. Para fabricar, ela emprega objetos inertes,
especula e molda a matéria conforme sua vontade e, como seu conhecimento é
relativo às exigências de ação inteligente, ela só tem a visão clara da imobilidade, ou
seja, nas suas ações, que são movimentos sistematizados, o que importa é a
finalidade sobre o plano de execução que fixamos.
A vantagem do conhecimento formal da inteligência sobre o material do
instinto é que ele não se limita ao campo do conhecimento praticamente útil e das
ações automáticas, porém como a "cada necessidade que satisfaz, cria uma nova"
(BERGSON, 2005, p. 153) a inteligência, sempre voltada ao exterior, nunca está
totalmente satisfeita e acaba presa em um círculo vicioso de produção de
instrumentos. Ainda assim, o ser humano se beneficia da capacidade fabricadora da
inteligência por sua flexibilidade e instrumentalidade. No entanto, mais do que do
resultado material de suas invenções, são os sentimentos novos gerados por essas
invenções que ampliam o horizonte. Nesse sentido, um ser inteligente traz em si os
meios necessários para superar a si mesmo, a ampliação da atividade da inteligência
abre um campo de atuação indefinido, impelindo a consciência a tornar-se cada vez
mais livre (Cf. BERGSON, 2005, p. 153). Bergson usa o exemplo da máquina a vapor
para explicar como o modo de conhecer inteligente pode se abrir para outros tipos de
conhecimento. A máquina a vapor, tal como inicialmente fabricada, exigia a presença
de uma pessoa com a atenção voltada apenas em fazer as manobras das torneiras
para introduzir o vapor no cilindro. Conta-se que uma criança, aborrecida por ter que
repetir esse trabalho, usou cordões para ligar as manivelas ao balancim da máquina,
fazendo com que a máquina funcionasse sozinha abrindo e fechando as torneiras. Se
um observador olhasse para as máquinas, sem as crianças, veria uma ligeira
diferença de complicação mecânica, porém, se ele voltasse os olhos para observar as
crianças veria que uma está com a sua atenção absorvida e a outra está livre para
brincar como quiser. E o que seria o "brincar", senão a capacidade mesma que o ser
63

inteligente tem de se desviar da atividade prática e determinada para uma atividade
gratuita, livre? (cf. BERGSON, 2005, p. 199-200).
Nesse contexto, podemos pensar a linguagem não apenas no sentido acima
enfatizado, de fechamento da realidade movente quando nomeia ou conceitua, mas
também como contribuindo para essa possibilidade do animal inteligente superar-se
a si mesmo, na medida em que a linguagem propicia a reflexão, a consciência de si.
De fato, a versatilidade dos signos da linguagem humana, que podem ser aplicados a
várias coisas, contribuiu para que o homem refletisse sobre si mesmo. A linguagem
ampliou a extensão da experiência fazendo surgir o caráter reflexivo do intelecto:
“essa mobilidade das palavras, feita para que possam ir de uma coisa para outra,
permitiu-lhes estenderem-se das coisas para as ideias” (BERGSON, 2005, p. 172). A
palavra é deslocável, ela pode se estender de uma coisa percebida a outra ou à sua
ideia, abrindo, assim, os olhos da inteligência para o seu próprio trabalho de fabricação
e, refletindo sobre si mesma, ela “percebe-se a si mesma como criadora de ideias,
como faculdade de representação em geral, não há objeto do qual não queira ter a
ideia, mesmo que este não tenha relação direta com a ação prática” (BERGSON,
2005, p. 173). Dessa maneira, por seu caráter reflexivo, a inteligência ampliou seu
campo de conhecimento, porém voltou-se para a consciência com os mesmos modos
de espacialização com os quais se dirigia para a matéria. E, assim fazendo, fecha
novamente o campo de experiências – a consciência – nos moldes do espaço. Como
Bergson defende, quando apresenta sua hipótese sobre a gênese da inteligência
como co-extensiva à materialidade, a inteligência, aderida ao estável, possui uma
incompreensão natural da vida, ela “é a vida olhando para fora, exteriorizando-se com
relação a si mesma” (BERGSON, 2005, p. 175). A inteligência rejeita, assim, o
imprevisível, tanto da vida quanto da consciência, e, a menos que se violente, não
apreende o movimento puro do jorrar do novo, “naquilo que tem de indivisível, nem
em sua genialidade, isto é, naquilo que tem de criador” (BERGSON, 2005, p. 178).
O instinto, ao contrário, não fabrica, ele procede organicamente, a consciência
virtual se atualiza e o resto do ato se realiza por si só. O instinto “é simpatia” com a
vida (BERGSON, 2005, p. 191), e, ainda que limitado a um aspecto da vida, caso o
instinto refletisse sobre si mesmo e ampliasse o seu objeto indefinidamente poderia
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“coincidir com a força geradora da vida” (BERGSON, 2005, p. 180) e nos dar o
conhecimento direto dos processos vitais.
Na evolução da vida, a consciência original precisou retrair a intuição em
instinto para abarcar a porção de vida que a interessava fechando, assim, seus
horizontes. Por outro lado, atualizando-se em inteligência, se concentrou na matéria
exteriorizando-se em relação a si mesma para contornar as barreiras e ampliar seu
modo de conhecer. Na filosofia bergsoniana a teoria do conhecimento está
relacionada à teoria da vida, mas a vida não é conhecida pela consciência do exterior,
pela inteligência, ao contrário, a vida só pode ser conhecida direta e interiormente pela
intuição, por uma simpatia. O conhecimento relativo nos permite entender como as
representações são formadas, bem como suas utilidades; a inteligência, com suas
ferramentas e simbolismos abre um campo de ações praticamente úteis ilimitado para
esclarecer a experiência e guiar as ações presentes. Se a consciência conseguir aliar
a inteligência livre dos seus padrões de controle habituais com “o instinto tornado
desinteressado” (BERGSON, 2005, p. 191) poderá “recolher-se para dentro e
despertar as virtualidades de intuição que nela ainda dormitam” (BERGSON, 2005, p.
197).
Para os objetivos do presente trabalho é paradigmático que Bergson, nesse
momento de suas especulações, nos diga que a existência, na humanidade, de uma
faculdade estética, ao lado da percepção normal, nos mostra que um esforço desse
tipo não é impossível (BERGSON, 2005, p. 192). Um exemplo dessa superação pode
ser encontrado no artista, sua visão é menos apegada ao lado material do real e
quando ele expressa sua intuição em uma obra, esta tem o poder de desviar a atenção
do espectador, geralmente limitada pela visão pragmática habitual, para o sentido da
realidade em duração. Superar essa atitude pragmática por uma atitude
“desinteressada” seria um direcionamento inicial da atenção para a ampliação da
consciência. Aparentemente, essa intenção só se realiza se a inteligência recuperar a
tendência instintiva de conhecimento interior por simpatia. Desse modo, podemos
conceber uma orientação da atenção para uma filosofia da vida em geral no mesmo
sentido em que o artista, conforme simpatiza, se recoloca no interior do objeto
desfazendo a barreira do espaço.
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Sem dúvida, essa filosofia nunca obteria de seu objeto um conhecimento
comparável ao que a ciência tem do seu. A inteligência permanece o núcleo
luminoso em torno do qual o instinto, mesmo ampliado e depurado em
intuição não forma mais que uma nebulosidade vaga. Mas, na falta do
conhecimento propriamente dito, reservado à pura inteligência, a intuição
poderá nos fazer apreender o que os dados da inteligência têm aqui de
insuficiente e nos deixar entrever o meio de completá-los. (BERGSON, 2005,
p. 192)

A duração é a própria realidade, e porque ela flui em criação contínua a
natureza desenvolveu um mecanismo que canaliza a atenção a fim de esclarecer
nossa experiência e auxiliar na ação. Nossa inteligência completa nossa faculdade de
percepção; a conceituação tem seu ponto de partida na percepção, mas passa pelas
funções do raciocínio, da abstração e da generalização para, além de constituir
objetos, nos dar uma explicação satisfatória sobre eles. A inteligência e os sentidos
retiram da experiência uma relação, localizam e a esclarecem em conceitos,
sistematizam, eliminando as diferenças qualitativas e, consequentemente, limitando o
campo de visão. Dessa forma, a duração é sempre mediada pelo véu da percepção
prática, pois a função da inteligência e da linguagem é desdobrar a realidade em um
rico tecido de símbolos. No cotidiano nos guiamos pelos parâmetros da inteligência e
ficamos presos às ideias descontínuas do eu sem conhecer intimamente o jorro
ininterrupto de novidade da consciência e da vida. Portanto, para “libertar o espírito
do espaço que o aprisiona” (BERGSON, 1979, p. 122)7, a intuição é o método capaz
de reagir violentamente contra os hábitos do intelecto, porque ela vai contra a
instrumentalidade do pensamento intelectual acostumado a representar o tempo pelo
espaço. A diferença entre o conhecimento inteligente e o intuitivo é radical, mas se a
consciência humana se cindiu foi pela necessidade de conhecer a matéria e, ao
mesmo tempo, seguir a corrente da vida. É dessa maneira que, considerando as
diferentes formas de consciência, a intuição é a possibilidade de dilatar a consciência
e levar a inteligência a reconhecer que o seu mecanismo associacionista não oferece
um conhecimento suficiente tanto da própria consciência quanto do processo vital. A
fim de alcançar o movente precisamos aprender a escalar de volta a inclinação natural
voltada para a ação, “por uma contração violenta de nossa personalidade sobre si
mesma” (BERGSON, 2005, p. 218) para chegar, conforme dilatamos a consciência,
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na “intuição simpática” que não é fusão sentimental, mas reflexão (PRADO JÚNIOR,
1989, p. 65), uma contemplação que pode ser cultivada e desenvolvida para nos
instalar no tempo. Na medida em que nos familiarizamos com o fato de que a realidade
relativa não é mais do que uma forma mediada de expressar a duração, nos
aprofundamos na compreensão da união entre dois aspectos da realidade, pois a
duração está sempre presente nos momentos cotidianos, mas para ações mais
efetivas contraímos hábitos de pensamentos que a divide.
O processo cognitivo da intuição se efetiva “quando coincidir com o ser como
fazer-se, ou como criação” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 289)8. Sendo assim, o
aprofundamento da experiência da consciência superficial é um processo de
depuração das ilusões do entendimento, de superação do pensamento intelectual e
de "desaparecimento da polaridade sujeito/objeto” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p.
260) para tornar-se intuição e transcender no sentido da experiência interna da
consciência co-extensiva à vida. A duplicação da consciência nos mostra sua ligação
com a dupla forma do real, por isso para a ampliá-la é preciso levar em conta tanto a
faculdade da inteligência quanto a da intuição, pois o tranco que ultrapassa a
inteligência vem dela mesma, uma vez que, sem a inteligência, teríamos permanecido
no instinto com a atenção voltada a um objeto especial com interesse prático. O lado
positivo da coincidência entre o ser e o conhecer “é a abertura do horizonte a um
pensar liberado da oposição sujeito/objeto, um pensamento do absoluto” (LEOPOLDO
E SILVA, 1994, p. 261). No parágrafo final do texto O Possível e o Real, Bergson
sugere que o contato direto com a duração reaquece o que havia sido congelado pela
percepção e recupera o seu movimento (BERGSON, 2006, p. 182), ou seja, o método
de intuição proposto por Bergson, ao restabelecer o pensamento em duração, não
cria outra realidade, mas reverte a direção natural do pensamento e, dessa maneira,
dissipa as ilusões ligadas à condição humana.

8
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3.4

A linguagem e o problema da expressão da intuição
A intuição é este conhecimento direto, mas o problema que se põe,
precisamente porque a intuição é conhecimento, é o da expressão da
intuição. O conteúdo da intuição será́ expresso na linguagem e, portanto, por
meio de simbolismo próprio dela. A partir daí surge a contradição ou o
impasse que provém da inadequação entre as formas de expressão e o
conhecimento obtido por meio da intuição. (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p.
95)

Como vimos, a inteligência e o instinto são modos específicos de ação e de
conhecimento.

A natureza da inteligência é agir sobre a matéria segundo sua

capacidade para construir instrumentos artificiais. O instinto caracteriza-se como uma
capacidade para utilizar e construir instrumentos naturais. Como condição de
sobrevivência, a inteligência recorta e fixa a realidade contínua, nos dá a sua
representação como uma tradução metafórica. Ela precisa desviar-se da visão da
realidade e condensar o fluente para, do seu ponto de vista, fazer uma interpretação
do tempo real; ela trata o devir mecanicamente, pensando sempre a realidade fluida
sob a forma de símbolos. Nesse sentido, na medida em que o mecanismo do intelecto
organiza racionalmente a experiência, ele reforça os padrões mentais de percepção
que, voltados ao mundo exterior, nos restringem ao âmbito da praticidade e da
utilidade social. A atividade inteligente, portanto, com seus hábitos de distinção e
clareza, produz conceitos, que já não são a própria experiência, mas a representação
do ato pelo qual ela se fixou, ou seja, deixam de ser imagens para se tornarem
símbolos. A linguagem como intermediária, na comunicação, entre a experiência da
duração e o intelecto, também tem em sua essência a objetivação, pois seus signos
irão sempre corresponder ao recorte que a inteligência fez no real. Ambas cumprem
funções práticas e sociais, oferecem a uniformidade e a estabilidade necessárias para
o bom desempenho das ações humanas e do trabalho em comum, garantindo tanto a
sobrevivência da espécie quanto a inserção dos indivíduos na sociedade. Por sua
inteligência, o homem se habituou a fazer uma intepretação da realidade, a adaptar a
dinâmica interior em relação às solicitações externas, o que significa que os esquemas
intelectuais são uma mediação entre nós e o mundo exterior. Mas, aqui, não se trata
de renunciar a esta lógica, se queremos ir do relativo ao absoluto e nos recolocar na
mobilidade da duração é preciso tornar o intelecto flexível a fim de adaptá-lo a uma
duração que faz brotar novidades sem cessar.
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A objetividade da inteligência irá sempre privilegiar a materialidade e adaptar
a linguagem, nela fundada e que a potencializa, de acordo com a articulação espacial.
Por isso seus signos, em virtude da práxis, têm características de descontinuidade e
articulação, eles representam o mundo de maneira estável e permitem distinguir
claramente as possibilidades de ação. Desde as primeiras sociedades, que
consolidam a atuação do intelecto por meio de símbolos, a linguagem se tornou um
sistema de signos com caráter instrumental, ela auxilia tanto na ordenação da
realidade cotidiana quanto serve como modelo de referência numa dedução futura,
por isso o significado da palavra é convencional. Os conceitos que a sociedade
consignou na linguagem são cômodos para a compreensão comum, os contornos das
palavras foram definidos por um organismo social segundo as suas necessidades. As
palavras, com exceção dos nomes próprios, designam gêneros, destacam as funções
e aspectos comuns, ocultam, tanto dos objetos exteriores quanto dos nossos próprios
estados de alma, o que eles têm de original, de modo que até a nossa individualidade
é mascarada, armazenam o aspecto impessoal dos sentimentos, o mesmo que é igual
para todos os homens. “Não é daquilo que já possuímos que são extraídos esses
sentimentos; nós é que os traduzimos obrigatoriamente nas palavras que já
conhecemos, e que nos parecem exprimi-los mais aproximadamente” (LEOPOLDO E
SILVA, 1994, p. 291).
Mas a mudança é um aspecto constante da consciência. No sentimento de
um amor violento, de uma melancolia profunda, podemos flagrar como eles invadem
a nossa alma de forma orgânica, tal como um ser que vive, se desenvolve e muda
sem cessar na duração cujos momentos se penetram. Tudo que é vinculado ao tempo
é imprevisível, muda interiormente e nunca se repete, mas quando o conhecimento
generaliza, nos tornamos dependentes dessa representação artificial sem perceber
que é apenas uma face que a inteligência desligou da realidade. Desenrolar o tempo
no espaço é fazer com que esses sentimentos percam animação e cor, a análise
substitui o sentimento original pela justaposição de estados inertes traduzíveis por
palavras (BERGSON, 2020, p. 140), ela faz uma tradução metafórica.
Bergson diz que estamos habituados a ler as etiquetas coladas sobre as
coisas, uma tendência de origem pragmática que se acentuou sob a influência da
linguagem. O que chamamos amor, por exemplo, não inclui a infinita diversidade de
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sentimentos que atravessam cada indivíduo que ama, mas a palavra “amor”, por mais
transparente que se suponha, responde imediatamente a necessidade de
representação. “Cada um tem a sua maneira de amar e de odiar, e este amor, este
ódio, refletem a personalidade inteira”, mas ainda que esta multiplicidade qualitativa
da “personalidade inteira”, seja um fato para o pensamento, a linguagem
homogeneíza e designa essas qualidades com uma mesma palavra, uma vez que ela
só consegue fixar o aspecto objetivo do amor, do ódio e dos inúmeros sentimentos
que agitam a alma. É isso que reforça a ilusão quanto ao caráter da sensação
experimentada, pois ainda que os sentimentos tenham o mesmo nome e possam ser
reconhecidos socialmente nunca serão a mesma coisa, mas, para representá-los sob
uma mesma ideia, a linguagem, enquanto prática social, irá negligenciar as diferenças
e generalizar as semelhanças, enquanto, no âmbito individual, o sujeito é
condicionado a se identificar com esses símbolos pré-fabricados. Nessa lógica, a
linguagem conceitual, dada a sua natureza espacial, é imprópria para representar a
singularidade dos estados de consciência e, além disso, nos induz à ilusão quanto à
natureza daquilo que é experimentado. Ao reter as características estáveis e os
elementos que são comuns ao grupo para conferir-lhes uma identidade, a linguagem
se torna inadequada para pensar e exprimir toda a sutileza da consciência individual,
que não implica apenas sensações e sentimentos, mas também ideias. Quando
exteriorizados, os pensamentos vivos são congelados nas fórmulas que os exprimem,
perdem a vitalidade, se tornam tão estáveis que os tratamos como coisas ao invés de
progressos.
Em nota de abertura, no texto Introdução à metafísica, Bergson diz “tem se a
liberdade de dar às palavras o sentido que quiser, quando se toma o cuidado o
cuidado de defini-lo” (BERGSON, 2006, p. 183). Um processo útil para os
procedimentos analíticos conhecerem o mundo material, mas, no mesmo texto citado,
ele também se refere à impossibilidade de a linguagem reconstruir o real a partir de
representações, seria como tentar comunicar a alguém que não saiba grego a
impressão causada por um verso de Homero. Ainda que a tradução corresponda à
representação original, ela jamais chegará ao seu sentido interno, já que a linguagem
nos apresenta semelhanças essenciais através de comparações e generalidades.
Ordinariamente aceitamos os conceitos pré-fabricados tais como colocados pela
linguagem e acreditamos reconstruir a verdade com as peças que a sociedade fornece
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como em um quebra-cabeça, mas dessa forma apenas esclarecemos as convenções
ao invés de compreendermos profundamente a realidade. Em geral os símbolos são
representações estáveis, como eles podem carregar múltiplos significados podemos
variá-los de acordo com nossas intenções, mas o termo abstrato, que é de origem
espacial, na maioria das vezes nos deixa apenas na metáfora (cf. BERGSON, 2006,
p. 45). Como “a inteligência é caracterizada por uma incompreensão natural da vida”
(BERGSON, 2005, p. 179), seus símbolos são compostos por relações gerais e por
isso só conseguem traduzir a realidade em duração em termos espaciais, já não se
trata mais da própria percepção da nossa experiência interior, mas de seus símbolos,
uma representação do ato pelo qual a inteligência se fixou. E a palavra ao ‘etiquetar’
um objeto facilita as operações da inteligência ao manejá-los, porém vai reforçar o
hábito intelectual de espacializar a experiência interior, uma vez que os conceitos são
exteriores uns aos outros e estáveis como objetos no espaço.
Bergson faz suas reflexões sobre a linguagem partindo do pressuposto de que
a realidade absoluta só pode ser apreendida por intuição, “a simpatia pela qual nos
transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o que ele tem de único
e, consequentemente, de inexprimível” (BERGSON, 1979, p.14). A duração será
sempre comunicada pela inteligência e exposta em extensão, porém o conceito
espelha o pragmatismo da inteligência, eles “são forjados com a finalidade de facilitar
o pensamento e a comunicação e é por isso que a expressão intelectual da realidade
é conceitual” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 191). A linguagem ajuda na organização
das experiências para que possam ser comunicadas e, nesse sentido, Bergson coloca
que não há uma linguagem apropriada para expressar o conhecimento que só pode
ser vivido devido a uma incompatibilidade entre o discurso que seleciona conceitos
para pensar o contínuo e a temporalidade. Por isso, se queremos expressar a
experiência da realidade em duração, que foi acessada pela intuição, precisamos de
uma linguagem que evite, na medida do possível, determinações utilitárias. Nesse
sentido, em sua obra, Bergson recusava o conceito com significados formais e exatos,
e vai buscar “na expressão imagética a alternativa para uma expressão metafórica
mais aderente ao real” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 185). Mas as imagens, cujas
características são a concretude e a multiplicidade, não têm a pretensão de reproduzir
a variedade das qualidades da vida interior e nem seria necessário, pois aquele que
não for capaz de atingir a duração por si mesmo nem os conceitos, nem as imagens
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seriam capazes de o fazer. No entanto, se consentimos com uma postura não
intelectual para o exame da consciência, as imagens podem servir como um “artifício
para restabelecer a coincidência” (BERGSON, 1979, p. 18).
A imagem pode ser um instrumento, a partir do contexto literário, mais
apropriado que o conceito, para revelar a intuição. Pois, como Bergson resumiu, “a
duração pode ser-nos apresentada diretamente na intuição, mas que não poderá – se
tomamos a palavra conceito em seu sentido próprio – se encerrar numa representação
conceitual” (BERGSON, 1979, p. 19). As imagens da linguagem poética, seja na
filosofia ou na arte, trazem um potencial expressivo “mais desimpedido acerca do real,
por isso nela o ser se revela, porque ele próprio significa” (JOHANSON, 2005, p. 40)9.
A flexibilidade de articulação dos sentidos nos signos da linguagem possibilitou a
poesia, a prosa literária, convertendo em instrumentos de arte os sinais da linguagem.
O que não quer dizer que o caráter instrumental da estrutura da linguagem tenha
mudado, mas que se pode tirar proveito da mobilidade das significações. No Ensaio,
por exemplo, Bergson diz que o encanto da poesia é que os sentimentos do poeta se
desdobram em imagens “- imagens que, para serem traduzidas, se desenvolvem em
palavras dóceis ao ritmo” (BERGSON, 2020, p. 40). Na segunda parte da Introdução
ao O pensamento e o movente, Bergson coloca que ler bem em voz alta é, antes da
intelecção do que se está lendo, perceber um movimento: “há na página que se lê, a
pontuação e o ritmo” (BERGSON, 2006, p. 97) e se o ritmo da composição consegue
desenhar o sentido movente que a atravessa, pode nos dar a comunicação direta com
o pensamento do escritor e, embalados pelo ritmo, conseguimos “esquecer que ele
está empregando palavras” (BERGSON, 2009, p. 46)10. Dessa maneira, a fluidez dos
meios de expressão da arte se volta contra a função da expressão como instrumento
de ação espacial e social do homem e é por esse viés que Bergson usa a arte como
exemplo de um meio que direciona a uma experiência intuitiva. A nossa necessidade
de viver e de agir estreitou nossa visão da realidade, “quanto mais estamos
preocupados em viver, tanto menos estamos inclinados a contemplar” (BERGSON,
2006, p. 157), mas a arte, que reflete uma apreensão imediata do real pelo artista terá

9

JOHANSON, Izilda. Arte e Intuição. A questão estética em Bergson. São Paulo: FAPESP, 2005.

10

BERGSON, Henri. A energia espiritual. Tradução: Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: Martins
Fontes, 2009.
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a capacidade de desprender a percepção do espectador do lado praticamente
interessante do mundo revelando matizes de emoções que não estavam explícitas
para a consciência. Esta é a relevância da arte no método bergsoniano que
gostaríamos de explorar, pois ela nos mostra que ampliar as faculdades de percepção
é possível.
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4
4.1

CAPÍTULO 3 - A intuição filosófica e a intuição estética: experiência e
expressão da duração
A intuição filosófica e a intuição estética

Para Bergson, filosofar é ir contra a ordem do pensamento inteligente, contra
o que é específico do ser humano para ter a experiência direta do real, é não partir
dos conceitos para chegar ao conhecimento absoluto do real. Na sua filosofia, o
conhecimento absoluto é uma experiência simples, sem intermediações: “no absoluto
somos, circulamos e vivemos. O conhecimento que dele temos é incompleto, sem
dúvida, mas não exterior ou relativo” (BERGSON, 2005, p. 217). Mas, por uma
necessidade de sobrevivência e de comunicação, o entendimento humano, aliado à
estrutura dos sentidos e à estrutura da linguagem, mascara a duração. O senso
comum, ao pensar um objeto, toma as coisas sem duração e parte da imobilidade em
um tempo infinitamente divisível para preparar uma ação sobre elas.
Conhecer uma realidade, no sentido usual da palavra “conhecer”, é tomar
conceitos já prontos, dosá-los e combiná-los entre si até obter um equivalente
prático do real. Mas não se deve esquecer que o trabalho normal da
inteligência está longe de ser um trabalho desinteressado. (BERGSON, 2006,
p. 205)

O conhecimento intelectual reduz o novo em função do antigo para facilitar o
entendimento sobre as coisas. A sua compreensão consiste em interpretar
percepções para traduzi-las em relações. Esse conhecimento por conceitos
preexistentes é relativo, consiste em raciocinar sobre elementos traduzidos como se
fossem originais, mas o conhecimento intuitivo que se instala no movente e apreende
“fora de toda extensão, tradução ou representação simbólica” alcança o absoluto.
Para Bergson o ato de filosofar não deve ater-se às sínteses nem ao conjunto dos
conhecimentos adquiridos, para aproximar a metafísica da vida e chegar à experiência
imediata. Se existe um modo de conhecer um objeto sem representações, isso é
metafísica: “a metafísica é, portanto, a ciência que pretende passar-se dos símbolos”
(BERGSON, 2006, p. 188). O empirismo verdadeiro, que se propõe a seguir a
mobilidade original, é a verdadeira metafísica, é ela que, sem a intenção de chegar a
resultados utilitários, pode alargar o campo de investigações (cf. BERGSON, 2006, p.
203). Bergson identifica o conhecimento não mediado do real com a metafísica, um
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conhecimento que está em constante transformação. Constatamos que as funções de
perceber, conceituar e compreender da inteligência desnaturam o colorido da
experiência da duração vivida para criar termos abstratos e que não é possível o
conhecimento do real a partir de conceitos, mas é possível suspender os hábitos
mentais com os quais estamos acostumados, ir contra a ordem específica do
pensamento humano, a ordem inteligente que relativiza a duração, para apreender a
realidade fora da representação simbólica. A metafísica, para Bergson, é justamente
esse vai e vem entre a experiência da realidade concreta e a sua expressão pela
linguagem, uma mistura do conhecimento relativo com o conhecimento absoluto. No
texto Introdução à metafísica, Bergson compara a diferença entre esses dois tipos de
conhecimento com a compreensão que temos de um poema na língua original e a
compreensão que temos por meio das infinitas traduções que tentam restituir o sentido
interior do poema (BERGSON, 2006, p. 186). O método do verdadeiro empirismo seria
análogo ao conhecimento do poema na língua original, um conhecimento apreendido
por simpatia:
Mas um empirismo verdadeiro será aquele que se propõe a seguir tão perto
quanto possível o próprio original, aprofundar-lhe a vida e, por uma espécie
de auscultação espiritual, sentir-lhe palpitar a alma; e esse empirismo
verdadeiro é a verdadeira metafísica. (BERGSON, 2006, p. 203)

E para passar do relativo ao absoluto não é preciso sair do tempo, como
acreditava a tradição, ao contrário, é requerida uma reorientação do pensamento, “é
preciso que salte, saia do seu meio” (BERGSON, 2005, p. 211), para identificar-se
com a temporalidade.
O salto para o imediato não é, ele próprio, imediato. Ele apenas é feito através
de longa série de mediações constituída pelo recurso ao testemunho do
pensamento positivo. Não se trata de opor, simplesmente, à mediação
deformadora dos conceitos, a presença diáfana dos “dados imediatos”. O
imediato é objeto de uma conquista, e a volta às fontes é uma longa viagem.
A volta às fontes é o caminho que nos leva do para nós ao em si, isto é, que
dilui os prestígios do entendimento, tornando visível o oculto. (PRADO
JÚNIOR, 1989, p. 73)

O objeto da metafísica é o espírito, mas a experiência direta da duração é
falseada pelos hábitos mentais, que funcionam como um véu sobre a experiência do
real; no momento em que conceituamos ficamos presos no seu emaranhado. Todos
os hábitos mentais nos deixam amortecidos, eles recriam automaticamente os
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mesmos padrões de comportamento, dando origem a esse “véu espesso” que nos
impede de ver a realidade movente. Os hábitos nos enganam e, por essa razão, é
necessário, “como tarefa metódica, o despojamento dos hábitos e preconceitos”
(LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 41). Somente quando o véu é desfeito, entendemos
que a vida interior é diferente dos dados organizados pela estrutura do pensamento.
A consciência reflexiva é um efeito que percebe efeitos (cf. BERGSON, 1979, p. 85),
ela nos deixa fechados em suas percepções e modo de pensar para dar a sensação
de que as coisas são estáveis, ou seja, estabelecemos um eu e fechamo-nos em um
mundo familiar para termos a sensação de segurança. Se bem observarmos, no
entanto, todos os estados de uma personalidade reunidos não apontam para um eu
fixo e estável, ao contrário, a consciência é movente, não há uma base para
estabelecer um eu, não existem coisas com uma existência independente. Contudo,
temos a capacidade de reverter o modo de pensar inteligente e atingir um estado de
consciência que toca o véu e o desfaz. Só somos levados em direção à fonte da
condição da experiência, à temporalidade originária, quando o véu de ilusões da
inteligência que relativiza se dissolve. Mas o progresso para o conhecimento interior
é penoso, é preciso lutar contra as ilusões para reencontrar as articulações do real,
pois, como misturamos elementos que diferem por natureza, a ignorância entre essas
diferenças engendra todo tipo de ilusões. Cabe à intuição retomar o contato efetivo
com o real e nos levar em direção à fonte da condição da experiência, ir em uma
espécie de contramão em relação aos fatos agrupados por articulações para descobrir
as diferenças de natureza. Bergson oferece um novo modo de ver o mundo através
da transformação da percepção que não se dará, contudo, na direção dos conceitos,
mas de uma experiência real em todas as suas particularidades. A consciência que
for reconduzida à duração, não sairá, portanto, do domínio da experiência, ao
contrário, à medida que simpatiza com a fluidez da vida, instaura-se na experiência
concreta.
A intenção de Bergson é “fazer a filosofia sair da escola e reaproximá-la da
vida” (BERGSON, 2006, p. 145), mas, antes, ela precisa resistir em substituir coisas
por conceitos. A atitude do pensamento comum, resultado da estrutura dos sentidos,
da inteligência e da linguagem, está mais próxima à da ciência, que tem uma visão
das coisas em um instante sem duração e métodos que apreendem o que já está feito,
do que do pensamento que segue o movente, adota o devir. Porém, ele reconhece
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que “raciocinar sobre ideias abstratas é fácil (...). Aprofundar intuitivamente o espírito
é talvez mais árduo” (BERGSON, 2006, p. 75), por isso tensão e concentração são as
palavras que caracterizam o seu método. A metafísica, confiada ao campo da
experiência, deve almejar desenvolver novas funções do pensamento para recorrer à
intuição a cada novo problema. Ao rejeitar as soluções verbais, a verdadeira
metafísica expulsará os conceitos prontos, mas ela vai precisar se conformar com os
hábitos da linguagem, os quais se regram eles próprios pelo senso comum. A
metafísica começa quando se liberta dos conceitos rígidos e se confia à experiência
para versar sobre a realidade, porém, será preciso flexibilizar o conceito para
encontrar uma linguagem apropriada para expressar a intuição, pois se a experiência
da duração só pode ser dada diretamente pela intuição, ela pode ser sugerida por
imagens, mas nunca poderá se encerrar em um conceito estrito. Trata-se, então, de
afastar a atenção do lado praticamente útil, romper com os hábitos de pensar e de
perceber, para voltá-la para aquilo que nada serve. “Essa conversão da atenção seria
a própria filosofia” (BERGSON, 2006, p. 159). Não é preciso sair da consciência, mas,
ao alcançar a visão na qual a realidade aparece como contínua e indivisível, teremos
um conhecimento de um novo gênero sem recorrer a novas faculdades (BERGSON,
2006, p. 147).
Bergson compara o desenvolvimento de uma filosofia com a evolução de um
organismo: o impulso dado à vida embrionária vai dividindo as células até que o
organismo completo esteja formado. Da mesma forma, o ato do pensamento cresce
por subdivisões de si mesmo e desce do turbilhão, esparrama-se no espírito até
encontrar uma imagem e ser expresso em elementos preexistentes, como as
palavras. O filósofo que intuiu o elã toca profundamente a sua essência, o impulso
que o reenvia à superfície faz o seu pensamento desabrochar, e a complexidade da
doutrina estará entre a sua intuição simples e os meios dos quais ele dispõe para
exprimi-la. A lógica retilínea depende das condições de tempo e de lugar, é uma
dedução das consequências, mas uma doutrina filosófica só pode ser desenvolvida
nos ziguezagues entre o pensamento conceitual e o retorno à intuição, pois é no
intercâmbio de percepções que se fazem as correções. “A dialética é necessária para
pôr a intuição à prova, necessária também para que a intuição se refrate em conceitos
e se propague a outros homens” (BERGSON, 2005, p. 259). O filósofo precisa
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abandonar a intuição e empunhar conceitos para comunicá-la a outros homens, no
entanto, para continuar o movimento, um novo contato se torna necessário.
A dialética é o que assegura o acordo de nosso pensamento consigo mesmo.
Mas, por meio da dialética – que não é mais que uma distensão da intuição –
muitos acordos diferentes são possíveis e, no entanto, há apenas uma única
verdade. A intuição, caso pudesse prolongar-se para além de alguns
instantes, não asseguraria apenas o acordo do filósofo com seu próprio
pensamento, mas ainda o de todos os filósofos entre si. Tal como existe,
fugidia e incompleta, é o que vale mais que o sistema e lhe sobrevive. O alvo
da filosofia seria atingido caso essa intuição pudesse manter-se, generalizarse e, sobretudo, assegurar-se marcos exteriores para não se extraviar. Para
tanto, faz-se necessário um vai e vem contínuo entre a natureza e o espírito.
(BERGSON, 2005, p. 259)

Para espalhar uma ideia que não é a unificação das experiências externas ou
a síntese dos conceitos, mas a descrição de uma experiência imediata que mostra
que a realidade é qualidade, o filósofo precisa forçosamente recorrer a uma imagem
intermediária entre a intuição simples e as abstrações complexas, como uma sombra
entre os pensamentos, para formar concretamente o seu pensamento a fim de traduzilo. “Mas então será preciso que alargue o conceito, que o flexibilize e que anuncie,
pela franja colorida com a qual o envolverá, que ele não contém a experiência inteira”
(BERGSON, 2006, p. 48). Não seria a imagem esta flexibilização do conceito?
A intuição, como método bergsoniano, não é um procedimento para alcançar
um resultado, ela não existe antes do processo de criação, uma vez que é constituída
no próprio processo criativo em vias de constituição. E, como a observação está
iludida com os hábitos que adquirimos e pela influência das palavras que não só
designam os estados mentais como os recobrem, a função da filosofia deveria ser a
de estabelecer as condições gerais da observação direta de si para si. A dificuldade
da metafísica está justamente no fato de que a contemplação do subjetivo altera a sua
natureza e o transforma em objeto, por isso Bergson sugere que a metafísica intuitiva
poderá expressar essa realidade em conceitos novos, em “representações flexíveis,
móveis, quase fluídas, sempre prontas a se moldarem pelas formas fugidias da
intuição” (BERGSON, 2006, p. 195). Ela daria explicações exclusivas a cada coisa,
sem encerrar a realidade em conceitos, sem defini-la em unidades abstratas e vazias,
mas em uma unidade contínua da própria realidade. O filósofo não define
explicitamente a noção de “conceito fluido”, mas sua interpretação é importante para
a teoria da intuição, uma vez que faz parte dos processos de pensamento e de
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expressão. Acreditamos, no entanto, que podemos delinear suas características a
partir da obra de arte, considerando até que ponto o artista, com a intenção de facilitar
a intuição do espectador, pode articular essa nova concepção do conceito através da
literatura, do teatro, das artes plásticas e visuais, da arquitetura, da música, para
seguir as sinuosidades do movimento interior.
A intuição torna o espírito presente para si mesmo. Ela nos leva de volta ao
em si, e, no caso do espírito que se identifica com a nossa “consciência reduzida”,
leva à total identificação de cada um consigo mesmo, que se dá em duração. A
intuição é o conhecimento direto da vida que estamos vivendo; não existem o ponto
de vista intelectual e o intuitivo da realidade, todos os pontos de vista sobre o real são
recortes intelectuais. A consciência reflexiva volta a si mesma para se conhecer,
porém reflete sobre si mesma nos moldes espaciais; é a intuição, a consciência
espontânea da realidade interior em duração, que não fixa a temporalidade, que vai
nos fazer ultrapassar a condição humana, “condição [que] nos condena a viver entre
os mistos mal analisados e a sermos, nós próprios, um misto mal analisado”
(DELEUZE, 1999, p. 19). Trata-se de uma simpatia diferente de uma fusão
sentimental. A intuição capta o universo sem mediações do intelecto e da linguagem,
uma experiência imediata que leva a consciência à luminosidade de um pensamento
criador sem o arsenal de conceitos do pensamento especulativo (PRADO JÚNIOR,
1989, pp. 65-66). A inteligência transforma a existência em espetáculo e o método
proposto por Bergson é permitir à consciência “realizar-se plenamente como pura
coincidência consigo mesma” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 109). Assim, quanto mais
nos habituamos a pensar em duração, melhor sentimos os agregados de nossa
personalidade

se

penetrarem.

Sendo

assim,

a

consciência,

em

seu

autoconhecimento, não seria uma coisa que se apresenta à consciência, mas, na total
identificação consigo mesma, a consciência já não é mais “espectadora da vida
psicológica que se desenrola no meio do mundo dos objetos, ela é (ou, ao menos,
tende a ser) a própria personagem que se dá em espetáculo – identificação entre
espectador e espetáculo, cumplicidade entre a visão e o visível” (PRADO JÚNIOR,
1989, p. 111).
Bergson, no texto A percepção da mudança, coloca a pergunta “como pedir
aos olhos do corpo ou aos do espírito que vejam mais aquilo que veem?” (BERGSON,
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2006, p. 155). O filósofo frequentemente invoca a intuição estética como um modelo
para perceber e pensar a temporalidade interna. Em uma passagem desse texto, ele
se pergunta: “o que visa a arte, a não ser mostrar, na natureza e no espírito, fora de
nós e em nós, coisas que não impressionavam explicitamente nossos sentidos e
consciência?” (BERGSON, 2006, p. 155). É possível, portanto, a ampliação das
faculdades de percepção por meio da arte e, com a compreensão cada vez mais
profunda e intensa da realidade, podemos afastar tanto os véus artificiais, criados pela
especulação intelectual, quanto os naturais, criados pelo senso comum (BERGSON,
2006, p. 151), para transformar a nossa relação com o mundo exterior. A educação
da atenção abre os olhos para a realidade verdadeira – que, de acordo com a filosofia
bergsoniana, é a nossa duração real, a essência do ser – e traz um sentimento de
absoluta indivisibilidade. Ao contrário da inteligência, cuja função é traduzir,
desenvolver em símbolos, tomar pontos de vista, a intuição nos transporta para o
absoluto. Ambas são direções opostas do trabalho consciente.
Intuição e inteligência representam duas direções opostas do trabalho
consciente: a intuição caminha no próprio sentido da vida, a inteligência vai
em sentido inverso, e se encontra assim muito naturalmente regrada pelo
movimento da matéria. Uma humanidade completa e perfeita seria aquela na
qual essas duas formas da atividade consciente atingissem seu pleno
desenvolvimento. (BERGSON, 2005, p. 289)

Dissemos acima que a intuição é um esforço, um esforço de atenção para se
desviar do sentido inteligente do pensamento e um esforço que se mostra possível
pela própria existência da arte. Esse esforço da atenção consiste, com efeito, em
depurar a percepção dos hábitos do espírito que as necessidades da vida impõem, ir
contra a socialização da verdade, que, por ordem prática, substitui as coisas pelos
conceitos, para, sem versar sobre as aparências, chegar ao conhecimento
experimentado e vivido. O desvio da atenção para uma percepção desprendida do
interesse de explicar mecanicamente o mundo é a própria filosofia, e quando essa
visão universal do devir penetra na vida cotidiana individual ela traz satisfações
análogas às da arte. A arte, em convergência com este modo de entender a filosofia,
tem a capacidade de desviar a atenção de um processo racional e dirigi-la ao
movimento que nossos sentidos, hipnotizados pelas necessidades cotidianas, não
estão acostumados a ver. Nesse sentido, a arte irá se alinhar com a metafísica, desde
que não encerre a intuição do artista em uma representação, e que suas imagens não
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tenham a pretensão de substituir a intuição do espectador, mas o induzam a reorientar
o pensamento para perceber por si próprio sentimentos que antes não
impressionavam a sua consciência. Um sentimento poético, por exemplo, explícito em
palavras distintas foi criado pela linguagem, mas “através das palavras, dos versos e
das estrofes, corre a inspiração simples que é tudo no poema” (BERGSON, 2005, p.
280). A imagem sugerida pela arte, porque desprovida de interesse prático, pode
evocar uma intuição no espectador, pois ela tem capacidade de mobilizar a sua
atenção ao ponto de comovê-lo, abrindo a sua percepção para que a consciência se
remeta ao ritmo da duração sob o congelamento superficial do eu. É necessário,
contudo, estabelecer uma camaradagem entre as impressões sugeridas pela arte e
as manifestações superficiais para neutralizar as ideias preconcebidas e atingir a
intuição daquilo que é profundo. O objetivo, tanto do filósofo quanto do artista, é o de
provocar um esforço de atenção para desfazer o véu que os hábitos mais úteis à vida
teceram. Desse modo, na filosofia bergsoniana, filosofia e arte se relacionam sob a
perspectiva do conhecimento.
A arte como conhecimento em seu aspecto qualitativo se dá por uma intuição.
A intuição do artista irá se desdobrar em uma obra e poderá nos sugerir, na posição
de espectadores, “o que de direito poderíamos ver mas, de fato, não vemos”
(JOHANSON, 2005, p. 36). A intuição estética, por estar desligada da praticidade, é
capaz de ultrapassar tanto a redução do conhecimento instintivo da vida às tarefas
imediatas de preservação, quanto o conhecimento do intelecto voltado à fabricação,
ampliando a consciência instintiva, tornando-a consciente de si mesma e, assim,
diminuindo a distância entre o eu superficial e a consciência profunda. Ela poderá nos
mostrar a diferença entre os ritmos da percepção interna, quando simpatizamos com
o objeto, e a externa, quando exteriorizamos a experiência, e nos ensinar como
superar os obstáculos da consciência relativa para nos levar além da ordem normal
dos hábitos do pensamento espacial e da percepção determinados pela linguagem e
pelo intelecto. A intuição estética é um exemplo de reorientação da visão para a
temporalidade dos estados de consciência que a visão enrijecida do real limitou. Ela
vem confirmar que, ao lado da faculdade intelectual, somos capazes de adquirir outra
espécie de conhecimento que facilita o entendimento da diferença de natureza
existente entre a experiência das realidades relativa e absoluta. Bergson usa
repetidamente a imagem da melodia como exemplo de como, por meio da música,
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podemos ter uma impressão da sucessão que, instalados no tempo espacializado,
normalmente, não percebemos. Quando ouvimos uma melodia, sem analisar nota por
nota, mas pelo ritmo e pelo compasso em que as notas musicais progridem se
interpenetrando, a circulação normal das nossas sensações é suspensa e, conforme
os sons se apoderam de nós, ocorrem modificações qualitativas nos estados
psicológicos, configurando-se uma experiência temporal em que não há intervenção
de nenhum elemento extensivo. Imagem de nossa própria temporalidade, na qual
nossos estados psíquicos existem em confusão, misturam-se e transformam-se em
uma progressão qualitativa, de modo que, quanto mais intenso o estado de
consciência for, mais qualidades irão se mostrar.
Se a arte nos permite experimentar a duração em estado puro, ainda que seja
por um âmbito particular, isso significa que ela está voltada para o aspecto vital da
vida, contrapondo-se assim à inteligência, e, por essa razão, pode servir como
introdução para o indivíduo compreender a natureza das coisas, mesmo que ele esteja
enraizado nas condições humanas naturais. Para o olho acostumado a ver o lado
prático do universo, escapa-lhe o original, o movimento vital que lhe dá sentido. Então,
nessa perspectiva, a visão estética se alinha com a metafísica quando abre caminho
para o retorno à “simples natureza” (BERGSON, 2018, p. 111), uma percepção
imediata da realidade que está velada pela experiência cotidiana. A diferença entre a
metafísica e a arte é que a intuição estética “nos faz descobrir nas coisas mais
qualidades e matizes do que percebemos naturalmente” (BERGSON, 2006, p. 181),
mas dificilmente nos permite ir além, no sentido de nos levar a perceber as condições
de toda experiência imediata do real. Pela arte, dilatamos os horizontes da percepção,
e isso irá enriquecer o presente. Pela filosofia, no entanto, “todas as coisas adquirem
profundidade”, quando, pelo hábito de não mais isolar o presente do passado que ele
carrega em si, podemos inserir nesse presente também o futuro.
Para Bergson, Ravaisson foi um filósofo que reuniu intuitivamente filosofia e
arte. No texto A vida e a obra de Ravaisson, Bergson diz que as hipóteses sobre as
obras-primas, as interpretações sobre moral e educação, os artigos e pontos de vista
de Ravaisson desenvolveram uma doutrina metafísica coerente, que resultou na ideia
de que a arte é uma reflexão sobre a metafísica e vice-versa, e, assim, a mesma
intuição utilizada de formas diferentes é que faz o filósofo profundo e o grande artista
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(BERGSON, 2006, p. 272). Igualmente, Bergson entende que os criadores por
excelência são reveladores da verdade metafísica; eles, porque estão mais perto das
origens, tornam sensíveis aos olhos dos outros homens o impulso que vem do fundo.
Constantemente ocupado com a produção de aparências, o modo convencional de
perceber voltado às necessidades práticas obscurece o conhecimento do real e, por
isso, para reconhecer a qualidade movente da natureza da realidade, precisamos de
um meio que neutralize diretamente a fixação que a consciência tem no aspecto
relativo da realidade. A arte pode nos dar o suporte para essa “neutralização” ao,
gradualmente, educar a atenção a intuir primeiramente por meio de uma obra, depois
por seu reflexo na natureza para, finalmente, chegar à experiência direta da duração
livre de qualquer conceito. Nessa perspectiva, essas hipóteses sobre as intuições
filosófica e estética como formas de engajamento com o real são um preâmbulo para
a investigação mais ampla e aprofundada da intuição estética, objeto do seguinte
tópico, no qual vamos estudar de que maneira o sentimento sugerido pela arte serviria
como contraposição ao pensamento conceitual, como se ele cortasse o fio que amarra
os estados fixos e justapostos para desfazer o véu e revelar a natureza.
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4.2
4.2.1

O ato de criação do artista e a sua expressão pela obra de arte
A intuição do artista

“Com efeito, há séculos que surgem homens cuja função é justamente a de
ver e de nos fazer ver o que não percebemos naturalmente. São os artistas”
(BERGSON, 2006, p. 155). Na perspectiva bergsoniana, os artistas são pessoas
privilegiadas cuja faculdade de percepção a natureza “esqueceu” de atar às
necessidades de agir, por isso, conseguem mais facilmente se desligar dos moldes
da percepção inteligente e seguir na direção oposta à da consciência habitual. No
artista, o véu tecido na consciência é mais leve, quase transparente, e isso se
manifesta em um modo virginal de ver, ouvir e pensar; quando olham, fazem-no por
prazer, amam “a cor pela cor, a forma pela forma” (BERGSON, 2018, p. 104-105),
pois conseguem com mais facilidade se desprender das convenções úteis e das
generalidades que a razão e a sociedade compuseram. Segundo Bergson, a natureza
ofereceu aos artistas um certo desprendimento da visão objetiva de mundo. Em outras
palavras, eles percebem na natureza muitos aspectos que uma consciência com o
olhar limitado pelos interesses vitais e sociais não perceberia. Por essa razão, quando
criam, fazem-no em um tempo diferente do tempo relacionado com a fabricação de
um objeto útil, com as demandas do cotidiano, visto que fabricar consiste em juntar
partes determinadas, antecipadamente calculáveis, com o objetivo de produzir um
resultado previsível, enquanto a atividade de criação, vinculada à duração, é
imprevisível, pois se dá numa temporalidade contínua que jorra novidades. Eles
exprimem seus estados de alma através da linguagem artística e, conforme o sentido
do seu desprendimento e especialidade das predisposições, “se tornam pintores ou
escultores, músicos ou poetas” (BERGSON, 2006, p. 159), dão origem à diversidade
das artes.
A atividade de criação está numa dimensão mais profunda da consciência. O
artista cria ao coincidir diretamente com o fazer-se da realidade. Criar é o ato de
tornar-se realidade, a coincidência com a duração é coincidência com o espírito
enquanto criador, é ultrapassamento do Homo Faber. Ao simpatizar com a duração,
o sujeito participa do movimento criador; ele se coloca no sentido do elã e, no caso do
artista, é incitado a revelar a sua experiência em uma obra. Para tanto, o artista
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interrompe a corrente criadora a fim de organizar uma obra que não encerre a
duração, mas manifeste o seu fluir e traga em si a marca do ato original de criação. A
criação artística é a coincidência do artista com o movimento criador e a obra é o
resultado. Portanto, o artista precisa fazer um esforço para superar o obstáculo da
matéria a fim de encontrar uma correspondência entre a obra e o movimento da
consciência, sem determiná-lo, sem fixá-lo em uma reconstrução artificial, para que
sua intuição possa ser transmitida, ou melhor, suscitada no espectador. A genialidade
do artista está na sua capacidade de expressar sua visão em uma obra que irá
comover aqueles que não são capazes de atingir o pensamento em duração sem
ajuda de um método. Bergson diz que “criador por excelência é aquele cuja ação,
sendo intensa, é capaz de intensificar também a ação dos outros homens”
(BERGSON, 2009, p. 24). Em função disso, o artista deve procurar uma consonância
entre a intuição e a sua expressão de modo que o ritmo da obra siga os movimentos
nascentes da consciência e sirva de instrumento para que o efeito sugestivo penetre
uma dimensão mais profunda da consciência de quem contempla sua obra. O artista
é um “revelador” (BERGSON, 2006, p. 155), e, como ele não é obrigado a traduzir
suas experiências profundas em conceitos utilitários, não há necessidade de que ele
analise seu poder criador, mas é preciso que domine a técnica e conheça as
exigências da matéria inerte com a qual opera com o intuito de libertar a obra de
conceitos rígidos e dar possibilidade ao ritmo movente que a atravessa de se tornar
sensível aos olhos do espectador. Dessa maneira, a obra, sem perder o ritmo que a
anima, ao invés de ser o resultado de um movimento repetitivo de fabricação
intelectual, vai remeter à criação e se revelar compatível com a metafísica.
A obra de arte, então, se torna uma expressão natural do que o artista viu
intuitivamente em certo momento – e que não poderá rever –, canalizada nos
materiais; um acordo íntimo entre a linguagem artística e a intuição. Os escritores, por
exemplo, falam sobre estados de alma individuais, sentimentos que aconteceram e
não ocorrerão novamente. Como vimos, no segundo capítulo, Bergson nos mostra
que a intuição é um método epistêmico diferente do método intelectual. A intuição é
um recurso em nós mesmos que exige um esforço violento da consciência para
reverter seu modo habitual de operar, instalar-se na duração e testemunhar a
participação no elã da vida. É uma experiência dinâmica vivida no tempo real que nos
dá o conhecimento direto da realidade absoluta, enquanto o intelecto interpreta e
85

oferece um conhecimento relativo. A essência da intuição é justamente o que ela tem
de único e imprevisível, assim, tudo o que emerge da experiência da intuição é
novidade, a sua imprevisibilidade é um sinal “da presença de um ser cuja natureza
criadora nos é revelada através dessa imprevisibilidade mesma” (WORMS, 2010, p.
218). É dessa maneira que o ato de criação por meio da intuição nunca será uma ação
automática ou intelectual, pois o automatismo é uma desatenção em relação a si e o
intelecto só percebe a melodia interior distintamente.
O que o pintor fixa sobre a tela é o que viu em certo lugar, certo dia, a certa
hora, com cores que não se poderá rever. O que o poeta canta é um estado
de alma que foi seu, e que não ocorrerá novamente. O que o dramaturgo nos
coloca diante dos olhos é a evolução de uma alma, uma trama viva de
sentimentos e acontecimentos, algo, enfim, que aconteceu uma vez para
nunca mais se repetir. Não importa que identifiquemos esses sentimentos
com nomes gerais; em outra alma, não serão mais os mesmos. Eles são
individualizados. (BERGSON, 2018, p. 107)

O artista que manifesta sua visão mais ou menos profunda da duração em
uma obra irá sugerir por arranjos rítmicos coisas que “a linguagem não foi feita para
expressar” (BERGSON, 2006, p. 105), para induzir o espectador a experimentar por
si mesmo o que não poderia compreender de outra forma. O artista expressa suas
emoções em objetos de arte, mas, pela intuição, o que ele apreende são certas
melodias da vida, os seus sentimentos mais interiores. Disso se segue que a intuição
é individual, mas a sinceridade com a qual o artista comunica o que sentiu é o que
torna o efeito produzido universal. Um sentimento que pode “ser geralmente
reconhecido como verdadeiro, não se segue que ele seja um sentimento geral”
(BERGSON, 2006, p. 108), mas é um sentimento de uma “verdade universal”
(BERGSON, 2006, p. 108), único em seu gênero e reconhecido como verdadeiro “pelo
próprio esforço que ele nos leva a fazer sobre nós mesmos, para, por nossa vez,
vermos sinceramente” (BERGSON, 2006, p. 108). O efeito é a capacidade da obra de
recolocar o espectador na sua própria duração; no momento em que o espectador é
embalado pela sugestão de um sentimento, ele é inserido numa camada mais
profunda de si mesmo que só esperava ser tocada para vibrar. Em vista disso, o
objetivo da arte é descartar as ilusões da percepção cotidiana que mascaram a
realidade para que os sentimentos sugeridos se imponham à atenção de quem
contempla. À medida que agitam a alma, substituem os moldes intelectuais pela
comunicação simpática que se estabelecerá entre o espectador e o artista por meio
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da obra, porém, não se trata de uma coincidência entre as consciências, mas de uma
compreensão que ambos atingem sem conceitos, sendo introduzidos, pela intuição,
na visão direta da realidade em duração.
Não é possível intuir os estados subjetivos de outra pessoa da mesma
maneira que intuímos os nossos estados, pois isso significaria, necessariamente, viver
todas as suas experiências, o que envolveria uma completa identificação. A vida,
considerada no tempo, nunca se repete, é mudança contínua de um ser que
envelhece sem cessar, considerados no tempo, os elementos coexistem
solidariamente entre si, “tão exclusivamente feitos uns para os outros, que nenhum
deles poderia pertencer ao mesmo tempo a dois organismos diferentes: cada ser vivo
é um sistema fechado de fenômenos, incapaz de interferir em outros sistemas”
(BERGSON, 2018, p. 75). Conforme demonstrado no Ensaio, a consciência
duracional só pode ser acessada em si mesma, o que a torna inacessível a outras
consciências. Bergson usa o exemplo de Pedro e Paulo para mostrar a
impossibilidade de se experimentar dinamicamente os estados de consciência de
outra pessoa (BERGSON, 2020, p. 186-190). Paulo pode aprender tudo sobre Pedro,
mas seu conhecimento sempre será incompleto, uma vez que só Pedro conhece a
importância e a intensidade dos seus estados psíquicos, “porque a intensidade de um
sentimento profundo, por exemplo, não é outra coisa senão esse mesmo sentimento”
(BERGSON, 2020, p. 187). Nenhuma quantidade de informação irá substituir a
experiência real de um sentimento e os efeitos que se acrescentam e se acumulam
na duração. Se ambos tivessem tido as mesmas experiências ao mesmo tempo, não
seria possível distingui-los como duas pessoas. O espectador não participa da
consciência do artista; ao simpatizar com a obra é como se ele participasse do
processo de criação, quando, progressivamente, é introduzido na universalidade do
sentimento até realizar as impressões em si mesmo. Sendo a obra de arte mediadora
simbólica de uma intuição individual, e pela impossibilidade de se perceber a intuição
de outra pessoa, jamais veremos o que o seu autor viu, mas reconhecemos os estados
de alma sugeridos pela arte porque identificamos, até certo ponto, esses estados em
nós. À medida que a expressão artística se impõe à nossa consciência, aparecem
matizes de emoções que podem estar representadas em nós há tempos, mas que
estavam ocultas, “como uma imagem fotográfica que ainda não foi mergulhada no
banho no qual irá ser revelada. O poeta é esse revelador” (BERGSON, 2006, p. 155).
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4.2.2

O processo de criação

O processo de criação artística consiste em dar forma à intuição, por isso, a
realização da concepção artística em uma obra demanda esforço e esse esforço é
mais precioso que a própria obra, posto que o artista envolvido no processo duracional
precisa tirar de si mais do que havia antes. A criação é um ato livre e a vida participa
dessa liberdade. O elã da vida não cria absolutamente, pois é corrente vital carregada
de matéria, é “uma realidade que se faz daquela que se desfaz” (BERGSON, 2005, p.
269). A vida é da ordem psicológica, a consciência humana é viva, consiste em durar,
sua essência envolve “uma pluralidade confusa de termos que se interpenetram”
(BERGSON, 2005, p. 279). Simpatizar com a duração é coincidir com o movimento
de criação. É no tempo absoluto que a intuição se dá como liberdade criadora e
quando a intuição “emerge para os níveis mais superficiais do eu é já uma procura de
expressão” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 292). Para o artista expressar a
profundidade da sua emoção em uma obra ele precisa interromper o movimento
criador com o intuito de passar sua intuição do interior para o exterior. Como o caráter
dessa experiência é inexprimível, o artista dará a forma segundo a sua própria
genialidade: não se trata de construir a partir de sentimentos que são extraídos do que
já está definido, são as emoções novas que irão impulsioná-lo para que a criação da
obra se efetive com fluidez. A fim de conservar uma correspondência entre intuição e
discurso na realização de uma obra, o artista, assim como o filósofo, tem o desafio de
fazer que a materialização da sua intuição continue remetendo ao tempo originário do
qual ela se desdobrou, por isso, ambos precisam manter a ligação das suas ideias
com os sentimentos e sua consciência em contato frequente com o elã para que a
qualidade criativa e movente da duração interaja com a descontinuidade da matéria.
Nesse sentido, o artista precisa cavalgar ideias e encontrar uma linguagem própria
para desenhar uma imagem intermediária que consiga provocar no espectador um
entrave nos hábitos de percepção convencional.
Contudo, o artista, da mesma forma que o filósofo, ao traduzir sua visão em
um objeto de arte, acaba se tornando “de alguma maneira, um discípulo de si mesmo”
(BERGSON, 1979, p. 38). Como um tradutor, ele extrai sua criação da realidade
móvel, deixando-a “à mercê da materialidade que teve de conferir a si mesmo”
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(BERGSON, 2005, p. 138). “O pensamento que é apenas pensamento, a obra de arte
que é apenas concebida, o poema sonhado, não custam muito” (BERGSON, 1979, p.
80), mas conduzir a intuição à realização material exige um esforço “que não seria
possível sem matéria”, sendo esta “ao mesmo tempo obstáculo, instrumento e
estímulo” (BERGSON, 1979, p. 80) ao valioso esforço do artista em realizar a obra de
arte. Assim, quanto maior o talento artístico, mais expressiva, transcendente e capaz
de superar a limitação da matéria – “o véu de imagens convencionais e símbolos que
recobrem as coisas e os objetos em geral” (JOHANSON, 2005, p. 42) – será a obra
de arte. A invenção autêntica é diferente do trabalho de conceitualização que vai da
representação imagética para a representação material. Se a referência é a emoção
verdadeira do artista, a obra será única e original. “A sensação é verdadeira no sentido
de que captamos qualidades sensíveis tais como são em si mesmas enquanto
qualidades sujeitas à mutação constante” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 69). Por
isso, os artistas precisam, para a obra não remeter ao que é repetição ou fabricação,
dominar a técnica artística. Essa técnica “é comandada pelas exigências da matéria
sobre a qual ele opera e que se impõe a ele como a todos os artistas” (BERGSON,
2006, p. 107), com o intuito de ressignificar os sentidos convencionais dos símbolos e
produzir uma obra de arte que revele algo da sua origem, algo que se assemelhe à
impressão que a natureza lhe causou (cf. JOHANSON, 2005, p. 50). Trata-se de uma
mediação simbólica que carregue a marca do seu processo e provoque no espectador
a intensificação da experiência estética, ampliando a possibilidade de simpatizar com
o movimento real. E Bergson ainda nos diz que a própria natureza adverte através do
signo da alegria quando a criação autêntica triunfou: “quanto mais rica for a criação,
mais profunda será a alegria” (BERGSON, 1979, p.80). Porém, se o artista se apega
aos elogios, é porque não está absolutamente certo de ter obtido êxito: “é para
sustentar a vitalidade talvez insuficiente de sua obra que desejaríamos rodeá-la da
fervorosa admiração dos homens, como colocamos na estufa a criança nascida
prematuramente” (BERGSON, 1979, p. 80). Por outro lado, se o artista, ao realizar
sua intuição, sente que produziu uma obra na qual a originalidade das formas aparece
como florescimento de imprevisível novidade, ele consegue elevar-se acima das
glórias porque é criador, a força que o anima a criar por nada, por prazer, confere ao
objeto o valor de uma obra de arte superior. Então, a alegria experimentada pelo
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artista é excepcional, já que o pensamento que ultrapassou o campo ordinário da
inteligência se instalou no campo do extraordinário.
Na literatura, a matéria-prima é a palavra. É por intermédio dela que o escritor
irá despertar a percepção do leitor para algo inabitual, e, nesse sentido, há uma
correspondência entre o trabalho do escritor e o do filósofo, pois ambos lidam com a
expressão do inefável. Em razão disso, para revelar a duração e mostrar o que a
estrutura do entendimento humano recalca, tanto o artista quanto o filósofo precisam
desembaraçar a linguagem de sua função prática, de modo a criar uma expressão
original que seja capaz de conduzir o leitor à realidade temporal. O romancista e o
poeta estabelecem dentro das regras da linguagem um jogo simbólico para que a
fluidez imagética substitua a cristalização conceitual (cf. LEOPOLDO E SILVA, 1994,
p. 96). As palavras vão ceder lugar ao ritmo do pensamento, sem imitá-lo, irão invocar
sentimentos e, assim, os autores podem colocar o leitor na atenção particular
necessária para a continuidade da visão artística. Os autores fazem um jogo
expressivo singular com os sentidos para que a palavra carregue em si um pouco da
originalidade da intuição, a fim de nos fazer refletir que, sob a aparência das palavras,
há um caráter extraordinário. Na opinião de Bergson, a arte do escritor, como a do
filósofo, consiste em criar uma correspondência tão perfeita entre as idas e vindas do
espírito que o sentido movente atravesse as palavras e faça a comunicação direta
entre o ritmo do pensamento do escritor e o do leitor.
Como a literatura, a estrutura das artes visuais é espacial e técnicas de
fabricação são necessárias para o trabalho. Os objetos da arte visual são formas pelas
quais o artista sugere um sentimento tão profundo que coloca o espectador em contato
com sua própria duração. Os seus elementos formais, como as linhas, cores, texturas,
podem ser organizados de maneira que adotem o ritmo das coisas e quando esses
elementos se achem coordenados a obra se torna uma expressão fluída que remete
a uma realidade que a ultrapassa. O trabalho de organização, que não é apenas
associação de técnicas, consiste em um desdobramento. A ação se cria e se
enriquece, vai do centro para a periferia, e tem algo de explosivo, propagando-se ao
redor de um ponto em ondas concêntricas cada vez mais amplas, donde seu caráter
simples, ainda que complexo. A fabricação, por outro lado, é uma operação de
composição e recomposição formal, da ordem do inerte, do artificial, do determinado,
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do distinto, das previsibilidades do mecanismo geométrico, “a fabricação vai, portanto,
da periferia para o centro, ou, como diriam os filósofos, do múltiplo para o uno”
(BERGSON, 2005, p. 101) e será mais eficaz quanto maior o número de matéria
disponível. Por exemplo, seria preciso uma infinidade de pequenos mosaicos de
várias cores para obter o equivalente exato da figura que foi concebida por um artista
em um ato simples e que ele pretendeu projetar por inteira na tela. Porém, como os
elementos justapostos que a imitam artificialmente são de outra ordem, eles
permanecem incomensuráveis com a simplicidade que caracteriza o objeto artístico
criado a partir de um momento de uma história que se desenrola. Ao criar, o artista
não prevê exatamente o resultado da obra, uma vez que isso implicaria a ideia
preexistente à sua realização e, também, porque o seu talento se modifica sob
influência das próprias obras que produz. A repetição ou a fabricação é de natureza
diferente da criação, tentar reconstruir o contínuo a partir do descontínuo não
apreende as coisas por dentro e, além disso, gera um déficit, perde-se o que Bergson
chama de fluído. Os significados de uma obra estampada com a marca da
originalidade do artista fluem, dessa forma, a obra se torna uma expressão fluída que
remete a uma realidade que a ultrapassa. Embora a obra seja de ordem intelectual, a
emoção que está na origem das grandes obras de arte é um abalo afetivo da alma
que surge de um desenvolvimento orgânico, prenhe de representações ainda não
propriamente formadas. Esta emoção estimula e vitaliza a inteligência e o artista, que,
mesmo sentindo-se criador, ainda precisa fazer um esforço para fixar os sentimentos
que se fundem. É preciso, portanto, uma linguagem que encontre meios eficazes para
introduzir o espectador na emoção estética. Aqui, a relevância está mais nos
processos usados pelos artistas do que na semelhança direta com a natureza, em
como cada um organizou a sua marca de maneira a desencorajar no espectador a
visão automática do mundo, que é o estado em que a consciência se deixou levar pelo
emaranhado do véu que ela própria criou.
Para Leonardo da Vinci, nos diz Bergson no texto sobre Ravaisson, “a pintura
é algo mental” no sentido em que “é a alma que fez o corpo a sua imagem”
(BERGSON, 2006, p. 271). Ou seja, para ele, fazer arte não se trata de reproduzir
ponto por ponto a materialidade do modelo, nem procurar sua idealidade abstrata.
Consiste, assim, menos em perceber com os olhos do que procurar “a intenção
original, a aspiração fundamental da pessoa, pensamento simples que equivale à
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riqueza indefinida das formas e cores” (BERGSON, 2006, p. 271-272). Se pensarmos
na Mona Lisa, por exemplo, Da Vinci buscou a originalidade daquela pessoa no
movimento que o olho não viu, ele não realçou os seus contornos materiais, de modo
que, diante dessa obra, nunca terminamos de ler as frases enigmáticas na sua
fisionomia. Porém, se a figura entra na percepção do espectador com o efeito de
mosaico que a análise proporciona, irá decompô-la em pequenos ladrilhos justapostos
e oferecerá apenas um admirável arranjo, nunca a unidade da realidade em duração
intuída pelo artista, visto que, sempre que a obra é pensada a partir do espaço, a
realidade profunda e duracional é desnaturada. Mas se o espectador se esforça para
realizar o sentimento sugerido, irá esgarçar-se o véu dos fatos psicológicos, “as
potências ativas ou, sobretudo, resistentes de nossa personalidade” (BERGSON,
2020, p. 39) serão adormecidas, e, assim, por progressão da intensidade do
sentimento estético, surgirá a emoção simpática, um sentimento de absoluta
indivisibilidade e, nesse sentido, em duração.
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4.3

O efeito da arte no espectador

O ato de criação do artista se propaga por meio da obra; ao se expressar, o
artista desvia a vocação pragmática e utilitária da linguagem convencional para que a
imagem aponte a realidade a que ela remete. Para tanto, o artista precisa fazer um
esforço em criar representações à margem das construções convencionais que
consolidam os símbolos, de modo a criar uma obra capaz de vincular, por sugestão,
o artista e o espectador. Quando o efeito da sugestão se prolonga no espectador por
ressonância, leva, progressivamente, aquele que contempla a simpatizar com o
estado psicológico que a provocou. Surgirá, então, uma simpatia entre o artista e o
espectador, uma cumplicidade no modo de perceber o mundo. Não se trata, aqui, de
uma coincidência entre as consciências, significa, no entanto, que ambos atingem
uma compreensão sem conceitos e são introduzidos, pela intuição, na visão direta da
realidade em duração. Assim a arte, por meio da intuição estética, nos abre para o
conhecimento metafísico, oferecendo a possibilidade de “reinserção cognitiva no
sentido geral do movimento ontológico” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 259), a
realidade movente que se cria internamente e da qual surge o ser.
Voltando ao texto sobre Ravaisson, Bergson nos conta que este gostava de
citar um trecho do Tratado de pintura, de Leonardo da Vinci, no qual ele diz que “o ser
vivo se caracteriza pela linha ondulosa ou serpentina, que cada ser tem sua maneira
própria de serpentear e que o alvo da arte é restituir esse serpenteamento individual”
(BERGSON, 2006, p. 271). O movimento de serpente remete à reflexão sobre a graça,
desenvolvida por Bergson no Ensaio, quando o observador ultrapassa as
propriedades superficiais da obra e simpatiza com a expressão artística. Retomemos
a descrição desse sentimento. Bergson descreve o progresso qualitativo do
sentimento da graça em três etapas, para mostrar a metamorfose dos estados de
consciência. Em um primeiro momento, o espectador tem a percepção de uma certa
leveza e mobilidade nos movimentos, em oposição aos movimentos comuns e
eficazes que se somam no cotidiano, pois a sugestão do que é gracioso afasta
qualquer funcionalidade dos gestos. Diante de uma curva, por exemplo, a percepção
comum julga: “esta linha é curva”. Ao contrário, na percepção estética há uma inversão
de atitude; diante do sinal de mobilidade, a faculdade de perceber se embala com a
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graciosidade da curva, a sua leveza, etc. Essa percepção vem, numa segunda etapa,
“se fundir com o prazer de interromper de alguma forma a marcha do tempo”
(BERGSON, 2020, p. 38), o prazer de afastar a consciência da temporalidade à qual
está acostumada para suspender a práxis na experiência. O ritmo, na terceira etapa,
quando atinge o espectador e toma conta de todo o seu pensamento, estabelece uma
comunicação entre ele e o artista, como uma espécie de “simpatia móvel sempre a
ponto de acontecer” (BERGSON, 2020, p. 38-39). Na simpatia “o que ocorre é um
processo de interiorização” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 85), as etapas se conservam
e se fundem em um movimento contínuo revelando uma experiência que se
aprofunda. O engajamento do espectador se inicia com uma reorientação da atenção,
o que mostra que ele não recebe passivamente a graça, pois, para suspender a
circulação normal das sensações, ele precisa consentir em participar na emoção
criadora por meio da simpatia (cf. JOHANSON, 2005, p. 47). O ritmo embala por uma
espécie de harmonia e leva o espectador a se emocionar simpaticamente, “é um
processo de interiorização”, e, quando não há obstáculos para o livre impulso da
sensibilidade, esta flui e rompe os véus intermediários dos fatos psicológicos sem, no
entanto, perdê-los de vista, até se apoderar de toda a nossa alma. Como se
obedecesse a um gesto magnetizador, o espectador, com as potências resistentes da
personalidade adormecidas, é levado a realizar a ideia sugerida e passa a ter a
experiência em duração. Para Bergson, a arte que só oferece sensações seria uma
arte inferior e “quanto mais ela se eleva, tanto mais se confunde com a vida”
(BERGSON, 2018, p. 96). Assim, mais que introduzir um sentimento em nós, a arte
nos introduz em um sentimento, por isso, quanto mais ricos e impregnados de
sensações forem os sentimentos sugeridos pela obra, mais intensa será a sua
experiência: “a arte visa, assim, muito mais imprimir sentimentos em nós do que
exprimi-los” (BERGSON, 2020, p. 41).
“Os grandes pintores são homens aos quais remonta uma certa visão das
coisas que se tornou ou se tornará a visão de todos os homens. Um Corot, um Turner,
para citar apenas estes, perceberam na natureza muitos aspectos que não
notávamos” (BERGSON, 2006, p. 156), por esse motivo não podemos nos impedir de
admirar o que eles fixaram tão bem na tela. Segundo Bergson, os mesmos processos
pelos quais o artista intui estão presentes no espectador, no ato da contemplação da
arte, por isso, tanto a criação quanto a contemplação são atividades “desinteressadas”
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e o mérito da obra está em como a universalidade da sua expressão se liberta da
servidão especulativa e engendra uma progressão gradual de intensidades nos
estados de consciência do espectador. O apego à realidade cotidiana estreita o nosso
campo de visão, mas diante de um Corot ou de um Turner podemos experimentar
uma visão brilhante e evanescente que estava recoberta pela visão pálida e
descolorida que habitualmente temos das coisas. Os artistas se empenham em nos
fazer ver o que viram para nos induzir a tentar o mesmo esforço por nós mesmos. A
partir da obra, somos levados a substituir os quadros intelectuais pela experiência da
intuição estética. Bergson diz: “o sentimento do belo não é especial, mas que todo
sentimento experimentado por nós revestirá um caráter estético, desde que seja
sugerido e não seja causado” (BERGSON, 2020, p. 41). O caráter estético de um
sentimento está vinculado ao seu poder de neutralizar a experiência ordinária, aquela
mobilidade da inteligência regrada pela mobilidade das coisas que vai mudando de
ideia quando os objetos mudam, e incentivar a metamorfose dos sentimentos
superficiais, ou seja, quando o efeito da sugestão no espectador transforma os seus
processos psicológicos. Assim, conforme ele simpatiza com a obra, vai ganhando
acesso a estados mais profundos e intensos. A intuição permite recuperar a
interioridade do espírito, “consiste em ver diante de nós aquilo em que estamos
pensando, no lugar de pensar o que vemos” (BERGSON, 2018, p. 117). Nesse
sentido, entendo que há uma certa beleza no reconhecimento da mudança interna
pela qual a consciência passa com superação da visão ordinária, do sujeito relativo.
O poder evocador das imagens sugeridas pela arte desperta aos poucos a
atenção do espectador, substituindo os moldes intelectuais pela comunicação
simpática que se estabelecerá entre ele e o artista por meio da obra. As artes
plásticas, a estatuária antiga, a arquitetura impõem fixidez à vida, mas, da harmonia
de suas formas, emanam emoções que, ao invés de colocar em primeiro plano os
aspectos estáticos da espacialidade, implicam a mobilidade temporal. Um efeito
análogo ao ritmo que faz nossa percepção oscilar e sair dos modos de percepção
pragmáticos “que sempre nos levam à consciência de nossa personalidade”
(BERGSON, 2020, p. 41). A expressividade de uma obra de arte é o poder de evocar
um estado afetivo naquele que a contempla, é um meio que pode fazer com que nossa
consciência oscile e ao se desabituar das percepções superficiais cotidianas se abra
ao pensar em duração. Por isso, para revelar “a mais alta ambição da arte, a de revelar
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a natureza” (BERGSON, 2006, p. 105), o artista, como o filósofo, precisa manter o
conteúdo expressivo no plano da sugestão, abstendo-se de converter a intuição em
símbolo (BERGSON, 2006, p. 222), para que a obra de arte remeta às imagens cujos
contornos não estão nitidamente definidos e possa nos reconduzir à experiência
originária por nós mesmos. No momento em que somos embalados, como
“espectadores de passagem que começam a dançar” (BERGSON, 2006, p. 155),
somos inseridos numa camada mais profunda de nós mesmos que só esperava ser
tocada para vibrar. A experiência estética não é constituída por estados separados e
sintetizados por uma consciência impassível, é um todo que a invade gradualmente
e, pouco a pouco, vai impregnando com a emoção correspondente. Imagens que se
realizam em nós pelo movimento do ritmo, quando em uníssono com a natureza,
passamos a pensar como o artista. Por exemplo, quando o compasso e o ritmo da
música se apoderam de nós eles suspendem nossas sensações e passamos a ouvir
a, sempre original, melodia no fundo de nossa alma; o poeta desdobra sentimentos
em imagens e os traduz em palavras para sugerir sentimentos cujo equivalente
emocional possamos experimentar; só o ator que vibra inteiramente poderá fazer com
que o público desperte para seus estados de alma íntimos, originalmente vividos, que
estavam ocultos no interior. A arte chama sentimentos profundos à superfície e nos
revela uma parte de nós que estava oculta sob o véu fabricado pela inteligência e, sob
essa perspectiva, quanto mais indicação de profundidade no sentimento estético
sugerido, mais nos aprofundamos no conhecimento de nossa própria realidade, que,
originalmente, é “a coincidência absoluta entre ser e conhecer” (LEOPOLDO E SILVA,
1994, p. 267).
A arte dramática, por exemplo, traz à luz uma realidade profunda que estava
obscurecida pelas necessidades da vida. Como diz Bergson, em O riso (BERGSON,
2018, p. 106), os estados de alma intensos nascem do contato com outros seres
humanos, na produção de atrações e repulsões similares a cargas elétricas que se
atraem e produzem faíscas. No sentido de criar uma sociedade pacificada, as leis
sociais e morais regram as paixões humanas para evitar as explosões violentas e essa
ordem criou “uma camada superficial de sentimentos e ideias que tendem à
imutabilidade, que se pretendem comuns a todos os homens e que recobrem, quando
não têm força para abafar, o fogo interior das paixões individuais” (BERGSON, 2018,
p. 106). Mas o drama nos proporciona um prazer comparável a uma erupção dos
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sentimentos que estão em ebulição sob essa camada sólida e fria. Ele tanto pode
chamar as paixões profundas à superfície quanto mostrar as contradições das leis
sociais, em ambos os casos nos fará tocar na realidade profunda, no dinamismo
interno que é o elemento trágico de nossa personalidade. O poeta trágico, por
exemplo, aprofunda a observação de si mesmo para a retomada de conflitos interiores
que a natureza deixou esboçados “ou de um simples projeto para disto fazer uma obra
completa” (BERGSON, 2018, p. 110). Exteriormente, experimentamos esses
sentimentos por analogia com aquilo que vivenciamos, uma vez que só podemos
chegar a conhecer a nossa própria vida interior, mas é porque a alma do artista vibrou
em uníssono consigo mesma que conseguimos gradualmente nos comover e fazer
vibrar a nossa própria sensibilidade, que estava adormecida.
Para Bergson, entre as artes, é a música que melhor suspende a circulação
normal da nossa consciência; por estar no plano não-discursivo, os seus signos se
relacionam mais facilmente com as emoções. O sentido da visão está acostumado a
espacializar. Ele recorta, no conjunto do campo visual, figuras relativamente estáveis
para facilitar no dia a dia. Com o mesmo propósito, o sentido da audição também
contraiu o hábito de simbolizar espacialmente – por exemplo quando pensamos no
número de instrumentos que tocam uma sinfonia, ou quando ouvimos os passos de
uma pessoa e, sem vê-la, localizamos os sons sucessivos em um ponto do espaço,
ou “o hábito de atribuir uma altura a cada nota da escala” (BERGSON, 2020, p. 66) –
, mas, se ao ouvir uma música, deixamo-nos embalar e abstraímos as imagens
visuais, podemos chegar à impressão mais pura da sucessão, o movimento sem a
implicação do espaço. A duração verdadeira é uma realidade temporal pura de toda
mistura, constituída por uma continuidade de mudança em que os momentos aderem
a si mesmos em vez de se intercalarem e não há separação distinta entre o antes e o
depois. Em vista disso, Bergson diz que a vida interior é como uma melodia
(BERGSON, 2006, p. 13), ele compara a sucessão dos estados de consciência na
duração pura às “notas de uma melodia fundidas num todo”, que, como uma
organização íntima de elementos, penetram-se umas nas outras no conjunto da frase
musical. A sucessão das notas sem a intervenção do espaço nos comprova a
mudança qualitativa da duração, uma mudança indivisível que, caso fosse
interrompida, não nos daria mais a mesma massa sonora.
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O que a música tem de singular enquanto expressão da realidade
fundamental é que nos introduz numa metáfora da temporalidade contínua,
fazendo com que tenhamos acesso a algo diferente do tempo espacializado,
com o qual nos relacionamos habitualmente, e nos apresentando a
concretude afetiva da postura de identificação com o absoluto, a intuição.
(LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 312)

Bergson usa a música como imagem da realidade em duração, pois a música
se faz no tempo, supõe um ato da consciência anterior à representação e, como está
inseparável desse fundo, os seus símbolos carregam a melodia da duração, já que
são extraídos diretamente do tempo. Assim, é mais fácil admirar na metáfora musical
a “temporalidade irreversível e a impossibilidade de decompor a melodia” (WORMS,
2010, p. 74). A melodia funciona como modelo das mudanças qualitativas, justamente
porque ela não pode ser reduzida ao conjunto de notas, nem pode ser tratada como
um agregado de elementos individuais, uma vez que as notas são inseparáveis umas
das outras pelo próprio efeito de solidariedade. Além disso, quando o seu ritmo
suspende o fluxo normal da percepção, ela cria condições para introduzir o ouvinte
diretamente no sentimento expresso. “Se os sons musicais agem de modo mais
poderoso sobre nós do que os da natureza, é porque a natureza se limita a expressar
sentimentos, enquanto a música os sugere” (BERGSON, 2020, p. 40). A consciência
embalada pela música é convidada pela organização rítmica do conjunto musical a se
abster de representar a duração simbolicamente. É no que consiste o “deixar-se viver”,
estado que Bergson tenta explicar justamente pelo efeito produzido pela música. Não
é um estado de passividade, pelo contrário, a duração interna se confunde com o
processo de organização mútua dos fatos da consciência, se enriquece gradualmente
e se transforma. “Esse ‘deixar viver’ é ainda um ato”, pois a consciência muda a
maneira natural de pensar intelectualmente, ela deixa de ser espetáculo para se tornar
uma atividade na experiência (WORMS, 2010, p. 75).
Em suma, os estados de consciência existem em duração e a duração
bergsoniana é uma sucessão sem distinção, como uma penetração mútua, que só
deixa de durar por um pensamento capaz de abstrair. É nesse sentido que a
caracterização do conhecimento absoluto, por Bergson, tem uma grande semelhança
com a experiência musical, pois a consciência em duração não é um estado se
justapondo a outro, mas um estado que, fundindo-se com a massa de consciência,
introduzindo o novo progressivamente, resulta em outro estado de consciência. A
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melodia é então usada como uma imagem para reconhecer essa sucessão porque as
notas formam um todo que vai constantemente se alterando a cada nota
acrescentada, caso contrário, a distinção nítida das notas em partes exteriores umas
às outras, ao modo da justaposição, não formaria uma melodia. Na “franja de
imagens”, o ritmo da melodia consegue exprimir a mobilidade da realidade, uma vez
que as transições das notas estabelecem uma diferença de natureza no conjunto
melódico da obra. Por isso, a música tem mais facilidade em nos afastar de certos
hábitos de percepção que condicionam a experiência para nos aproximar do real sem
o pretexto de explicá-lo.
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5

CONCLUSÃO – A visão da duração

No cotidiano, estamos constantemente agindo para manter o fio da identidade
pessoal que sustenta estados definidos, como pérolas alinhadas lado a lado em um
colar (BERGSON, 2006, p. 79), para fixar um eu independente e facilmente
identificável quando comparado a outro. Manter este eu sólido e estável é a ação da
inteligência: a sua inclinação em manipular a matéria e criar conceitos ajuda a
solidificar a nossa visão externa do mundo e a de nós mesmos, reforça a crença de
que, se um mundo com objetos passíveis de serem conceituados é a realidade, então
um eu conceituável também é real. A maneira como este eu sente é um mecanismo
que nos impede de apreciar a natureza da nossa consciência, mas, se nos esforçamos
para compreender que a forma habitual de sentir é uma fabricação, conseguimos nos
libertar das ilusões impostas pelo modelo de percepção da inteligência. A duração
está coberta pelo véu de ilusões da consciência superficial, que é a distorção inicial
da consciência humana, mas, por via da intuição, podemos transcender essa
condição. Uma vez removido os obstáculos, somos, inevitavelmente, inseridos na
atividade de criação que está na origem. Esse retorno à simples natureza é a visão
da duração que ordinariamente ignoramos. Trata-se de dissolver, camada por
camada, esses véus que obstruem a visão direta da duração, pois, uma vez que tudo
que é fabricado não dura, se construirmos um estado de consciência que depende de
causa e efeito continuaremos presos a esse emaranhado e não conseguiremos
experimentar aquilo que estamos tentando imitar. Ao restituir à consciência sua
fluidez, a personalidade perde a solidez e, sem os impedimentos gerados pelas
preocupações mundanas, nós “nos libertamos de hábitos que foram contraídos para
nossa maior comodidade” (BERGSON, 2006, p. 24), aproximamo-nos de uma visão
da consciência como ela é, descobrimos um jeito diferente de ser, em outras palavras,
intuímos a nós mesmos em duração.
Bergson nos diz que a intuição é a “visão direta do espírito pelo espírito”
(BERGSON, 2006, p. 29). Mas, se o propósito é superar a intelectualidade, uma vez
que ela é fundamentalmente causa da espacialização e, assim, causa das ilusões da
consciência e obstáculo para apreensão direta da realidade, e se a visão é um dos
sentidos mais “atingidos” pela espacialização própria à intelectualidade, por que falar
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em “visão”? Como seres humanos, nosso entendimento está condicionado pelo
espaço, números, linguagem, cultura e hábitos mentais, ilusões que obscurecem a
experiência da duração e distorcem os modos de perceber e de conhecer. No filme
Operação dragão, de 197311, Bruce Lee diz: “Não pense, sinta! É como um dedo
apontando um caminho para a Lua, não se concentre no dedo ou você perderá toda
a glória celestial”. Nesse caso, o dedo apontando sugere a visão da Lua, mas se
concentramos nossa atenção no dedo teremos dois equívocos, não veremos a “glória
celestial”, tampouco o dedo, pois, percebendo as aparências como inerentemente
reais, estaremos confundindo o dedo com a Lua. A “oposição entre duração e espaço”
(WORMS, 2010, p. 42) gerou um dualismo interno que remete aos modos de atividade
da consciência, em nós e fora de nós, por isso a divisão em realidade relativa e
realidade absoluta é apenas uma maneira de facilitar o entendimento sobre como as
coisas aparecem para nós e como as coisas são realmente. Nesse sentido, a visão
da duração é o conhecimento direto da realidade quando, superando a faculdade de
efetuar relações próprias da condição humana, chegamos ao sentimento de
inseparabilidade entre as duas realidades metafísicas. Assim, quando Bergson nos
diz que a intuição é “a visão direta do espírito pelo espírito”, ele acrescenta: “nada
mais de interposto; nada de refração através do prisma do qual uma das faces é o
espaço e a outra é a linguagem" (BERGSON, 2006, p. 29); ressignificando, portanto,
o termo “visão”, agora como consciência imediata, depurada das construções
intelectuais, e espiritualizada, que nos dá um conhecimento sem a diferenciação dos
conceitos, e que nos faz conscientes desse conhecimento.
O subjetivo é a dimensão consciente de uma totalidade que é, no entanto,
consciência. Isto nunca aparecerá claramente para a consciência teórica. O
absoluto não é claro, talvez porque a clareza seja uma característica da
relação cognitiva, portanto da polaridade derivada sujeito/objeto.
(LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 271)

A inteligência como o “núcleo luminoso” da consciência distingue e esclarece
as experiências, no mesmo sentido em que oferece uma percepção relativizada e
estática da vida; dado que a consciência, no âmbito relativo, é condicionada pela

11

OPERAÇÃO DRAGÃO 1973. Direção: Robert Clouse. Produção: Fred Weintraub; Paul Heller.
Roteiro: Michael Allin; Bruce Lee. Hong Kong/Estados Unidos: Warner Bros, 1973. O trecho citado
encontra-se
disponível
em:
CANAL
EDUARDO
S.V..
<https://www.youtube.com/watch?v=wGwrwrns19g>. Acesso em: 15 dez. 2021.
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relação sujeito/objeto, ela não atinge a dimensão do pensamento absoluto. Contudo,
a intuição é a possibilidade que o ser humano tem para se abrir e transformar sua
capacidade de percepção. A intuição, essa percepção intensificada e ampliada,
depura a consciência das “obscuridades que a análise acumulou” (BERGSON, 2006,
p. 214). Ela nos dá a visão direta da realidade absoluta, que é duração. Pela intuição,
“a consciência tem acesso ao ser como temporalidade” (LEOPOLDO E SILVA, 1994,
p. 237), ela nos leva a reconhecer a maneira como os estados psíquicos são em
absoluto, acumulando-se e fundindo-se uns nos outros e mudando de natureza,
embora, relativamente, apareçam como entidades independentes, duas maneiras
opostas pelas quais a consciência aprecia a mesma realidade. A pura consciência é
“um sentimento de absoluta indivisibilidade” (BERGSON, 2006, p. 169), mas a
identidade da consciência que se distingue de seus estados, os quais, por sua vez, se
distinguem uns dos outros, surge quando nos tomamos como objetos para nós
mesmos. O eu surge por distinção, é produto relativo da atividade intelectual, a
personalidade é constituída por renúncias no processo dinâmico, como efeito das
escolhas entre as várias direções possíveis. O eu é, de certa maneira, uma aparência,
“é aparência pelo lado parcial em que o consideramos, já que não o vemos como
partícipe da unidade absoluta” (LEOPOLDO E SILVA, 1994, p. 272). Por isso a visão
à qual Bergson se refere, quando a identifica à intuição, só pode se realizar quando
nos aprofundando em nós mesmos por um esforço de contemplação interior.
Como vimos, para Bergson, a verdadeira metafísica não é um ramo da
filosofia que deriva de conceitos, que estuda racionalmente por teses e antíteses a
natureza da consciência e da matéria, ao contrário, ela se origina no ato de instalarse na duração, é um modo de conhecer a realidade. A consciência em duração seria
a zona imensamente vasta de origem do conhecimento metafísico, por isso, o filósofo
que faz o esforço necessário para mergulhar em si mesmo e ter uma experiência
profunda da duração encontraria em si o próprio elã, um impulso que o levaria de volta
à superfície para esclarecê-la. Filosofar é um “esforço no sentido de ultrapassar a
condição humana” (BERGSON, 2006, p. 225), é reconhecer que a natureza movente
da consciência não é produzida por nenhuma causa objetiva, surge espontaneamente
e é "autocriação contínua" (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 109).
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“É preciso um trabalho de desobstrução para abrir o caminho para a
experiência interior. A faculdade de intuição realmente existe em cada um de
nós, mas recoberta por funções mais úteis à vida” (BERGSON, 2006, p. 50).

Por esse motivo a importância da intuição, como um método que atinge o
absoluto. Pela intuição, a percepção fica livre da intelectualidade, a racionalidade
deixa de ser o vetor condutor do conhecimento e os conceitos produzidos pelo
encadeamento lógico deixam de ser critério para o conhecimento. Na filosofia
bergsoniana, não se considera como tempo perdido o trabalho de comparação de
ideias, mas todo filósofo que renunciar ao conhecimento constituído por conceitos,
colocar-se no coração do assunto e buscar “o impulso pelo qual, depois, basta deixarse levar” (BERGSON, 1979, p. 38) terá seu pensamento, que antes estava
impermeável a sentimentos novos, revitalizado. Renunciar ao pensamento intelectual
significa desapegar-se dos conceitos e perceber que eles nos dão fenômenos
superficiais, exibições de aparências, que representam apenas um aspecto da
realidade absoluta. Bergson diz que “o papel de cada pessoa é o de criar” (BERGSON,
2017, p. 267), a ideia de criação está no centro da experiência individual, o impulso
interior que nos anima vai abrir caminho em meio ao raciocínio que a inteligência
espalha, para fazer que tudo se revivifique em nós.
A metafísica na filosofia de Bergson requer uma reorientação do pensamento
intelectual e, nesse sentido, a arte pode servir como preâmbulo à metafísica, enquanto
um meio eficaz em ajudar a consciência a se livrar dos pensamentos habituais que
“tendem a tornar a vida interior uma reprodução da estrutura da multiplicidade de
exterioridade” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 109) e obstruem a “visão direta” da duração.
O fato de a duração estar sob um véu não significa que é impossível vê-la, por isso,
para sentir o elã, é preciso ajustar nossa visão de mundo, escalando de volta a
inclinação natural. O papel do método intuitivo é nos fazer “aderir ao pluralismo da
experiência” (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 111) e nos fazer ver no próprio caráter
inexplicável da duração os estados se fundirem livremente uns nos outros. A intuição
nos permite simpatizar com o absoluto, ela recupera a “interioridade recíproca”, a
intimidade entre os pensamentos e a consciência. Por isso, a condição para o filósofo
chegar à intuição e atingir o conhecimento metafísico não é sair do domínio da
consciência, mas “retirar os antolhos”, desabituá-la “do encolhimento que as
exigências da vida lhe impõem” (BERGSON, 2006, p. 160). Nesse caso, uma obra de
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arte que sugira uma imagem intermediária entre a intuição original e a expressão
conceitual, que, livre de conotação instrumental, implique a fluidez sem substitui-la,
pode conduzir a percepção do espectador a se exercitar no sentido oposto ao do
pensamento intelectual e ir ao ponto em que a intuição pode se dar. As imagens
fluídas apontam direções que “precisam convergir para um mesmo ponto, e este ponto
é justamente o que buscamos” (BERGSON, 1979, p. 70). A convergência das imagens
colocará, gradualmente, a percepção em direção às suas origens na duração real,
assim, todo conhecimento adquirido pelo espírito que tiver sido “reconduzido para a
duração real” (BERGSON, 2006, p. 146) será filosófico. Bergson diz que, por natureza,
nos artistas, o véu é parcialmente levantado, são almas naturalmente mais
desprendidas da vida, almas que ele distingue daquelas da maioria dos humanos e,
em especial, da dos filósofos, quando se refere a esse desprendimento não como um
“desprendimento desejado, raciocinado, sistemático, que é obra da reflexão e da
filosofia” (BERGSON, 2018, p. 104). Não poderíamos encontrar em seus textos a
sugestão de que tanto os filósofos como toda a humanidade poderiam se servir da
arte para absorver sua intelectualidade e se colocar na atitude que devem adotar para
fazer o esforço necessário para se instalar na duração? Essa instalação não se daria,
no entanto, de maneira metódica, mas estética. Desse modo, a arte poderia ser
propiciadora da filosofia realmente intuitiva, ou de um espraiamento da intuição em
toda a humanidade, de resto, a obra precípua da filosofia segundo Bergson. Como o
“salto para o imediato não é imediato”, mas uma conquista, a arte estimula a
consciência a “passar da intelecção à visão” (BERGSON, 2006, p. 28), chamando a
atenção para a mudança dos estados internos, o complexo qualitativo próprio do
inextenso, um modo de pensar que não é baseado em conceitos, para a percepção
se aproximar de uma experiência direta do real.
O papel da filosofia é contrariar parte dos hábitos que correspondem às
exigências fundamentais do pensamento humano, para mostrar que a vida é, debaixo
dos nossos olhos, criação contínua e imprevisível. Através da arte também é possível
ir contra a consciência que pensa os estados de consciência distintos uns dos outros,
a realidade relativa, pois ela abre a visão para um modo diferente de pensar. Em vista
disso, o papel da arte na intuição da duração é sugerir à consciência um gênero de
visão que irá ampliar o seu horizonte, “que prolonga a visão do olho por uma visão do
espírito” (BERGSON, 2006, p. 264). Quanto mais adotamos essa disposição particular
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de pensar, mais nos aprofundamos na duração real e, por graduações em “uma série
indefinida de atos” (BERGSON, 2006, p. 214), podemos entrar em sintonia com a
nossa melodia original. Com efeito, o que atrai na arte “é a visão de certos estados de
alma muito profundos ou de certos conflitos totalmente interiores. Ora, essa visão não
pode se realizar do exterior” (BERGSON, 2018, p. 109), mas na maior parte do tempo
vivemos exteriores a nós mesmos, percepcionamos um eu que é uma sombra da
duração projetada no espaço, ‘somos agidos’, mais do que agimos” (BERGSON,
2020, p. 227). Contudo, como “nada que concerne ao homem poderia estar
definitivamente fora do alcance do homem” (BERGSON, 1979, p. 82), a arte consegue
expandir a nossa visão para reconhecermos nossa própria natureza. O contato íntimo
com a vida ilumina nossa visão de mundo, pois enquanto sujeito relativo só
conhecemos “o que aflora à superfície, o que toma parte na ação” (BERGSON, 2018,
p. 103), então, ao reconhecer o que não somos, nossos hábitos de manter uma
identificação com um eu superficial, fragmentado, diminuem. É por isso que, quando
a visão da duração se estabelece, ela nos leva a viver plenamente a existência como
seres humanos, pois, ao examinar o presente, não seremos mais conduzidos pelas
ilusões. Ao perder os véus artificiais, ganhamos maior autonomia para aprimorar
nossas ações para que a motivação no momento no qual se está vivendo corresponda
ao novo conhecimento adquirido, “a ação é exatamente proporcional ao sentimento
que inspira” (BERGSON, 2018, p.100). A visão da duração nos ajuda a compreender
o presente a partir da experiência que se faz, é um vai e vem, negamos e afirmamos
o conhecimento atingido para fundi-lo e para assimilá-lo seguindo as sinuosidades do
real.
Bergson conta que Ravaisson insistia que a arte mais elevada, no entanto,
seria aquela que “molda a alma” (BERGSON, 2006, p. 293) e ainda acrescentava que
não temos que produzir o amor no fundo de nós, pois não depende de causas, mas
para o seu livre impulso é necessário afastar o obstáculo do eu superficial. Tal é a
conclusão desse estudo. Por meio da matéria, a obra de arte tem o potencial de
desviar nossa atenção do modo habitual de perceber, de conseguir transmitir, por
sugestão, a intuição do artista. Dessa maneira, a arte oferece um caminho para
chegarmos, por nós mesmos, mais próximos da visão da duração, quando
coincidimos dinamicamente com o movimento da atividade de criação. A percepção
imediata da atividade da consciência em sua maneira de ser traz o sentimento de
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sermos criadores “de nossos atos, por isso mesmo, de nossos hábitos, de nosso
caráter, de nós mesmos” (BERGSON, 2006, p. 106). É nesse sentido que Bergson diz
que podemos nos tornar “artesãos de nós mesmos” (BERGSON, 2006, p. 106),
trabalhando “continuamente na modelagem, com a matéria que nos é fornecida pelo
passado e pelo presente” (BERGSON, 2006, p. 106-107) de um ser dinâmico e
original, “como a forma dada à argila pelo escultor” (BERGSON, 2006, p. 107). Mas,
como todo artista precisa conhecer a técnica da sua arte, do mesmo modo,
precisamos nos voltar a nós mesmos para conhecer as funções constitutivas da
inteligência de estabelecer relações estáveis e criar nexos entre os fatos que passam,
para compreender como a intelectualidade opera na criação de nossa personalidade,
uma vez que “nosso caráter é o efeito de uma escolha que se faz incessantemente”
(BERGSON, 2018, p. 110).
A dialética entre a intuição e a expressão/sugestão artística nos mostra que o
pensamento em duração deve ser frequentemente reconquistado para nos propiciar,
por impregnação gradual, experiências emocionais livres dos moldes intelectuais. É
natural e útil que o ser humano se interesse antes pelos estados do que pela própria
mudança, a história da evolução da vida nos mostra “na faculdade de compreender,
um anexo da faculdade de agir” (BERGSON, 2005, p. IX), por isso as “etiquetas”
satisfazem o pensamento, são como um acordo entre o sujeito e o objeto, é isto que
nos põe “em condições de agir sobre as coisas” (BERGSON, 2006, p. 169). No
entanto, versam apenas sobre a realidade relativa às nossas capacidades e
necessidades de ação. Somente quando entramos em contato direto com a realidade
verdadeira, que é o devir, restabelecemos “a continuidade no conjunto de nossos
conhecimentos – continuidade que já não seria hipotética e construída, mas
experimentada e vivida” (BERGSON, 2006, p. 163). Porém, sem os processos de
cultivo da visão da duração e da dialética, ficamos presos ao conhecimento por
conceitos que têm seu ponto de partida numa percepção intelectual. Na duração
verdadeira, “o tempo percebido como indivisível” (BERGSON, 2006, p. 172), as
experiências se integram, “há simplesmente a melodia contínua de nossa vida interior”
(BERGSON, 2006, p. 172), não estamos presos ao fio da falsa segurança de um eu
fixo determinado pelos estados superficiais idealizados, aparentemente estáveis, mas
somos livres das ilusões que viciam o pensamento. A intuição estética aprimora nossa
percepção, enriquece o nosso presente e, por ampliar nossa capacidade de pensar,
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altera profundamente a nossa maneira de estar no mundo, pois, através da intuição
estética, a consciência passa a ser embalada por uma espécie de harmonia que
propicia a integração das experiências emocionais na intimidade do ser. Como a
natureza essencial do ser humano é um movimento contínuo que carrega a totalidade
do passado e cria o futuro, e por causa da capacidade de tirar mais de si mesmo do
que havia antes, “está em poder da pessoa se expandir, se aumentar e, em parte, até
mesmo se criar” (BERGSON, 2017, p. 263). Quando a visão direta do devir penetra
em nossa vida de todos os dias, faz tudo à nossa volta se animar, nós nos tornamos
mais alegres e o amor que estava adormecido desperta, contribuindo para que nossa
atuação no palco do mundo seja a concretização de um tempo que floresce
qualidades.
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