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“Os homens são menos livres do que 

imaginam; ah, muito menos. Os mais livres 

talvez sejam os menos livres. [...] Os homens 

não são livres quando estão fazendo 

exatamente o que gostam de fazer. No 

momento em que você pode fazer exatamente o 

que quer fazer, deixa de preocupar-se em fazer 

alguma coisa. Os homens só são livres quando 

estão fazendo o que seu ser mais profundo 

gosta de fazer. E não é fácil chegar ao nosso 

ser mais profundo! É preciso dar um mergulho 

e tanto. Porque o ser mais profundo está muito 

distante da superfície, o ser consciente é uma 

mula teimosa. Mas de uma coisa podemos ter 

certeza. Se quisermos ser livres, temos de 

abrir mão da ilusão de fazer aquilo de que 

gostamos e sair em busca do que ELE – esse 

ser profundo – quer que seja feito. Mas antes 

de conseguir fazer o que ELE gosta, você 

precisa sacudir o jugo do antigo senhor, do 

antigo ELE”. (LAWRENCE. D. H. Estudo 

sobre a Literatura clássica americana.) 

 

 



 

RESUMO 

 

Em seu primeiro livro, Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência, Bergson busca 

resolver ou dissolver o “problema da liberdade” por meio da depuração do tempo da 

similitude com o espaço. Como resultado, ele apresenta uma percepção singular da liberdade, 

irredutível aos termos do determinismo e dos defensores do livre arbítrio. Para isso, o filósofo 

teve de se confrontar com a problemática da Crítica kantiana e efetuar nela certas alterações. 

O problema desta pesquisa é verificar os efeitos críticos e positivos que essas alterações 

exercem na investigação da aprendizagem, e as possíveis relações entre liberdade, no sentido 

de Bergson, e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Experiência. Liberdade. Aprendizagem. 



 

ABSTRACT 

 

In his first book, Essay about the Immediate Data of Consciousness, Bergson seeks to resolve 

or dissolve the "freedom's problem" through debugging time, the similarity with the space. As 

a result, he presents a unique perception of freedom, irreducible to the term of the 

determinism of the free will defenders. For this, the author had to confront himself to the 

problematic left by Kant's Critique and made some changes on it. The problem of this 

research is: what critical and positive effects these changes have on the research of learning? 

What connection between freedom, to Bergson, and learning can present due to these 

developments? 

 

Keywords: Experience. Freedom. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende contribuir a um reencantamento do concreto1 nas questões 

da aprendizagem. Ou melhor, é uma tentativa de reformular os problemas concernentes à 

aprendizagem por um retorno à experiência real, por uma afirmação e insurreição da 

experiência da aprendizagem em sua concretude e corporeidade, em todas as suas dimensões. 

E isso em oposição ao abstrato, ao vago, ao possível, ao meramente representativo e 

conceitual. Tal incursão se alia à filosofia de Henri Bergson (1859 - 1941), que já no final do 

século XIX constatava a deficiência dos problemas talhados sobre o vago das representações e 

das imprecisões filosóficas.  

A filosofia de Bergson nasce em meio à “crise do gênero conceitual” (SILVA, 

1994, p. 185) no século XIX, “solo de uma crise geral na cultura” (SOCHA, 2009, p. 13)2, 

atestando o esgotamento do conceito em sua forma tradicional; “Numerosos são os filósofos 

que sentiram a incapacidade do pensamento conceitual em atingir o fundo do espírito” (PM, 

p. 27). O filósofo realiza uma reorientação do pensamento em direção à experiência concreta 

e imediata; um retorno radical à experiência real em sua plenitude e pluralidade, “prenhe de 

revelações” (PM, p. 11). O que seu pensamento exige é a ultrapassagem da forma tradicional 

do conceito, composto de “concepções tão abstratas e, por conseguinte, tão vastas, que nele 

caberia todo o possível e mesmo o impossível” (PM, p. 3). E é por conta dessa perda de real, 

determinada pela forma representacional de conceito, que surgem os falsos problemas3; 

problemas insolúveis ou mal formulados, que partem de representações alienadas do concreto, 

em torno dos quais digladiam as escolas filosóficas. Por conta disso, o retorno radical à 

integralidade e pluralidade da experiência real requer uma crítica precisa e a reelaboração 

dos problemas.  

Neste trabalho nos limitaremos a investigação do primeiro livro de Bergson, o 

Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência (1889), no qual Bergson testa seu método 

filosófico num caso concreto: “[...] porque havíamos escolhido, de saída, para pôr à prova 

nosso método, o problema da liberdade” (PM, p. 22)4. O chamado “problema da liberdade” é 

a disputa filosófica entre o determinismo e a defesa do livre arbítrio. É no sentido de resolver 

                                                 
1 Tema da publicação Cadernos de Subjetividade, vol. 1, nº 1 (1993).  
2 Eduardo Socha estabelece o paralelo de Bergson e o músico Debussy, constatando que os dois participam de 

uma crise geral da expressão.  
3 A noção de falso problema é capital no bergsonismo, quanto a ela “[...] estimo que os grandes problemas 

metafísicos são geralmente mal postos, que eles frequentemente se resolvem por si mesmos quando lhes 

retificamos o enunciado, ou ainda que são problemas formulados em termos de ilusão, que se desvanecem assim 

que olhamos de perto os termos da fórmula.” (PM, p. 109). 
4 Cf. LAPOUJADE, 2013, p. 27; PRADO Jr., 1988, p. 72.  
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– ou dissolver – esse falso problema que Bergson formula um novo problema: se a simples 

diferença entre tempo e espaço não é suficiente para solucionar vários problemas em 

filosofia; “Quem sabe se os ‘grandes problemas’ insolúveis não ficarão na película? Não 

concerniam nem ao movimento nem à mudança nem ao tempo, mas apenas ao envoltório que 

tomávamos por aqueles ou seu equivalente” (PM, p. 11). O autor se põe então fora da disputa 

acerca da liberdade, constatando a dialética entre deterministas e defensores do livre arbítrio 

não passa de um falso problema. Tal disputa será reduzida a um sutil nó problemático, fonte 

primitiva da dialética em questão: uma ilusão do entendimento, a confusão prévia entre tempo 

e espaço.  

Por um lado, é preciso evidenciar como essa confusão prévia se produz e reproduz 

as imprecisões teóricas que formularão o “problema da liberdade”. Por outro, esclarecer como 

o problema da liberdade emerge do legado da história da filosofia. O esforço de desfazer essas 

imprecisões teóricas procede por meio de uma radical diferenciação entre tempo e espaço, 

que tentará extirpar a própria fonte dessas imprecisões teóricas. Se é uma mesma raiz – a 

confusão do tempo com o espaço – que nutre os dois troncos do debate, determinismo e livre 

arbítrio, pode essa raiz ser arrancada do pensamento? Com isso a liberdade se tornará 

apreensível, pensável, como uma experiência concreta? 

 

Mas poder-se-ia perguntar se as dificuldades insuperáveis que certos problemas 

filosóficos nos levantam não advêm de teimarmos em justapor no espaço fenômenos 

que não ocupam espaço e se, por vezes não lhe poríamos termo se abstraíssemos das 

grosseiras imagens em torno das quais se polemiza (DI, p. 9).  

 

Proceder por essa radical diferenciação entre tempo e espaço implica criticar os 

efeitos espacializantes da linguagem e do entendimento que constituem o senso comum, logo, 

a “confusão prévia entre a duração e a extensão, a sucessão e a simultaneidade, a qualidade 

e a quantidade” (DI, p. 9). A linguagem não é um mero acessório à comunicação das ideias; 

ela exerce efeitos; efetua uma redução da continuidade e heterogeneidade do real, 

estabelecendo recortes inertes e úteis para o manuseio; a linguagem “exige que estabeleçamos 

entre as nossas ideias as mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma descontinuidade, que 

entre os objetos materiais” (DI, p. 9). Assim é a “confusão prévia” do senso comum e da 

inteligência, que Bergson entende como o berçário dos falsos problemas; ao redor dos quais 

giram as estéreis disputas entre escolas filosóficas. Em geral, os conceitos filosóficos são 

prolongamentos da estrutura gramatical da linguagem. É das diversas hierarquizações dos 

conceitos num sistema filosófico – se se parte do sujeito ou dos objetos – que nascem 

divergências entre as escolas (PM, p. 195), como por exemplo, a disputa entre idealismo e o 
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empirismo. São os efeitos espacializantes da linguagem sobre o pensamento filosófico que 

geram tais imprecisões, e por fim, aos debates intermináveis, como sugere Monteiro (2012, p. 

27):  

 

[...] a filosofia, que por sua vez deveria se apartar da atitude mera e estritamente 

conceitual, aceita-a sem reservas, subordinando-se exclusivamente à linguagem com 

vistas à resolução de seus problemas. Findaria assim por condenar-se a repetições de 

respostas prontas de modo que o antagonismo entre os sistemas, o palavratório 

dialético, as disputas infundadas e infindáveis a limitariam à zona da pura 

abstração
5
. 

 

Portanto, em vez de submeter o pensamento a esses falsos problemas e às noções 

vagas supostas por eles, convém aprofundar a experiência real e engendrar problemas em 

consonância com suas sinuosidades. Tal é o esforço do Ensaio. Ele pretende dar um fim ao 

“problema da liberdade” não tomando parte do debate já configurado, mas aprofundando a 

experiência concreta em sua pluralidade de domínios, escavando abaixo da superfície dos 

conceitos, e apresentando a liberdade como uma realidade experiencial (PRADO Jr. 1988, p. 

70). A diferenciação criteriosa entre tempo e espaço pretende reconduzir a dialética à sua raiz: 

a confusão prévia do tempo com o espaço; “dissipada esta confusão, talvez desaparecessem 

as objeções levantadas contra a liberdade, as definições que dela se dão e, em certo sentido, 

o próprio problema da liberdade” (DI, p. 9). O pensamento deve então desmantelar a prisão 

que esse problema mal formulado se tornou, encarcerando a liberdade “no interior de um 

campo estruturado por um discurso” (PRADO Jr., 1988, p. 70), impedindo sua apreensão 

como realidade concreta e experiencial. A liberdade concebida e representada por conceitos 

cede lugar a um alargamento da percepção do real, que apreende a liberdade no seio da 

realidade se fazendo. Terceira via que escapa do paralisante debate filosófico e das “grosseiras 

imagens” do livre-arbítrio e do determinismo. Se Bergson denuncia a tentativa de definir 

conceitualmente a liberdade como o gesto de perdê-la, é porque o esforço de seu pensamento 

é de apreender a liberdade se fazendo, como um processo vivo e experimental, na 

temporalidade. Pode-se aplicar à liberdade o que o filósofo disse de sua investigação do riso: 

 

Vemos nela, acima de tudo, algo vivo. Por mais ligeira que seja, nós a trataremos 

como o respeito que se deve à vida. Nós nos limitaremos a vê-la crescer e 

desabrochar. De forma em forma, por gradações insensíveis, diante de nossos olhos 

ela realizará singulares metamorfoses. Não desprezaremos nada do que virmos. 

Talvez, aliás, com esse contato assíduo ganharemos alguma coisa mais flexível que 

uma definição teórica: um conhecimento prático e íntimo, como o que nasce de 

longa camaradagem (R, pp, 1, 2).  

 

Nos termos de Bergson, trata-se de uma percepção e não de uma concepção da 

                                                 
5 Cf. BERGSON, 1974, p. 147; PRADO Jr, 1988, p. 42; DELEUZE, 1999, p. 35.  
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liberdade, “conceber é uma paliativo quando não é dado perceber” (PM, p. 151). Desse modo, 

concepção, ou representação por conceitos, visa preencher as lacunas deixadas por uma 

percepção débil, que foge do mundo sensível em direção à transcendência. O esforço 

filosófico por excelência é o de alargar a percepção6 da realidade concreta, apreendendo os 

vários lados da experiência. No Ensaio, o esforço de alargar a percepção da liberdade 

pretende debelar as concepções de liberdade.  

Todo mundo pôde constatar, com efeito, que as concepções mais engenhosamente 

conjugadas e os raciocínios mais cientificamente esteados desabam como castelos de 

cartas no dia em que um fato – um único fato realmente percebido – vem chocar-se 

contra essas concepções e esses raciocínios (PM, p. 151). 

 

É no esforço de exprimir as riquezas da experiência concreta, a heterogeneidade e 

a temporalidade viva, especificamente no que concerne à aprendizagem, que investigamos o 

Ensaio. O problema dorsal desta pesquisa é simples: que efeitos críticos e positivos se seguem 

da teoria ou da experiência da liberdade em Bergson sobre a investigação da aprendizagem? 

De saída fica explícito que a leitura de Bergson é mobilizada por um gesto de aplicação, ou 

antes, de implicação. A colocação de um problema específico concernente à experiência da 

aprendizagem, que poderá se apresentar “prenhe de revelações” (PM, p. 11), determina a 

leitura, no sentido de encontrar nela alguns elementos funcionais. Como aprofundar a 

experiência da aprendizagem, e assim contribuir para reconfiguração dos problemas que a 

envolvem, na direção de um retorno à concretude, da temporalidade viva, da sensibilidade?  

Procedimento da pesquisa  

Sem depreciar os ganhos de uma abordagem diacrônica, que justapõe as obras do 

filósofo numa coerência total ou progressiva, apresentaremos aqui uma abordagem sincrônica 

do Ensaio, que explicite sua problemática intrínseca e a singularidade do seu esforço. O 

próprio filósofo orienta a ver cada obra sua como um esforço singular (PM, p. 102). “Cada 

livro de Bergson possui, portanto, uma autonomia própria, nasce de exigências específicas e 

trata de problemas precisos” (MARQUES, 2006, p. 14). Cada livro de Bergson apresenta uma 

seleção econômica de dados e a delimitação de problemas específicos, cuja solução 

encontrada não pode ser estendida a outros campos, que requererão por sua vez um novo 

esforço. É parte do método de Bergson “aprofundar experimentalmente um problema”, em 

vez de se alçar a uma abstração vaga (PM, p. 93). Nesse sentido, convém uma pedagogia do 

conceito7, que apreenda os conceitos no interior dos problemas que lhe deram origem, que 

                                                 
6 A conferência A Percepção da Mudança (1911) dedica-se a esse tema.  
7 Sobre a pedagogia do conceito, expressão de Deleuze & Guattari, ver BIANCO, Giussepe. Deleuze Educador: 

sobre a pedagogia do conceito. Educação & Realidade, São Paulo, v. 27, p. 179-204, Jul/Dez 2002. Cf. idem, 
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apreenda os conceitos como invenções em resposta a casos singulares. Por isso, os conceitos 

principais apresentados no Ensaio: duração e multiplicidade qualitativa, serão tomados aqui 

como respostas ao caso concreto. Por consequência disso, não tematizaremos a duração como 

fonte da renovação da metafísica, nem as reflexões que formalizam a intuição como método 

filosófico dessa renovação. 

Limitar-se ao Ensaio significa utilizar ao máximo as demais obras de Bergson 

para esclarecer a problemática específica desse primeiro livro: a resolução do “problema da 

liberdade” que está inscrito em determinada “cena filosófica” (COSSUTTA, 2001, p. 14)8, na 

qual o positivismo e o espiritualismo francês se digladiam9. Investigar a “cena filosófica”, e 

seu problema intrínseco, é algo diferente de uma investigação histórica, e portanto, não se 

trata aqui de inscrever o “problema da liberdade” na história da filosofia, nem aprofundar a 

situação histórica ao redor do Ensaio a fim de esclarecê-lo. Estaremos limitados ao campo dos 

problemas do Ensaio, com a apresentação das razões de ser do “problema da liberdade” e o 

seu desmantelamento pela colocação de um novo problema, o da radical diferença entre 

tempo e espaço. O livro e suas relações internas, seu tecido. Estaremos circunscritos às 

operações críticas que expõem as razões do surgimento do problema da liberdade, seguida da 

dissolução dessas razões. Usando uma distinção de W. Benjamim (2002), essa pesquisa 

concerne mais ao nível da “história dos problemas” do que o da “história da filosofia” (p. 

18)10, embora haja intersecções entre os dois.  

Por isso, o conflito entre Bergson e Kant, que precisa ser abordado, já que “[...] as 

grandes exposições bergsonianas são incompreensíveis se não penetrarmos na oposição de 

Bergson e Kant” (PHILONENKO, 1994 apud PINTO, 2010, p. 17), estará restrito ao campo 

de problemas próprio do Ensaio. Não se trata então de fazer exatamente uma incursão na 

filosofia kantiana, mas de ressaltar os elementos kantianos que compõem o problema próprio 

do Ensaio. Esses elementos kantianos, devem ser tratados em sua relação com problema 

intrínseco e ao Ensaio. Para darmos conta desses elementos kantianos internos ao campo de 

                                                                                                                                                         
Otimismo, pessimismo, criação: pedagogia do conceito e resistência. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 

26, n. 93, p. 1289-1308, Set./Dez. 2005.  
8 Cena filosófica é uma noção “composta pelo conjunto das operações derivadas da estrutura enunciativa”, isto é, 

a relação entre a “primeira-pessoa”, “destinatário” e “terceira-pessoa”. 
9 Bergson (1974, p. 139) pincela algo das paralisias promovidas pelo cerco feito através do positivismo de um 

lado e kantismo de outro: “O êxito do positivismo e do kantismo, atitudes mais ou menos gerais quando 

começávamos a filosofar, deriva principalmente disso. Dever-se-ia renunciar pouco a pouco à atitude humilhada, 

à medida que se fosse percebendo a verdadeira causa das antinomias irredutíveis”. Cf. SILVA, 1994, p. 191. 
10 “Apenas em sentido impróprio poder-se-iam denominar pesquisas de história dos problemas como pesquisas 

de história da filosofia e da filosofia da história em certo sentido estrito, por mais que em alguns casos 

particulares os limites sejam necessariamente fluidos”. (BENJAMIM, Walter. O Conceito de crítica de arte no 

romantismo alemão. São Paulo: Iluminuras, 2002, p. 18). 
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problemas da “cena filosófica” do Ensaio, espécie de “terceira pessoa” (COSSUTTA, 2001, p. 

14) com o a qual o “eu filosófico” entretece seu problema, que tomamos as coordenadas de 

Prado Jr. (1988, p. 90), segundo o qual, Bergson está a efetuar um “remodelar a estética 

transcendental”. E também o bergsonismo de Deleuze (1999, p. 22), que vê em Bergson um 

empirismo superior, “apto para colocar os problemas e para ultrapassar a experiência em 

direção às suas condições concretas”, ou seja, trata-se de uma transformação da problemática 

kantiana. Seguimos pela conjunção dessas duas leituras, na tentativa de esclarecer os pontos 

da Crítica kantiana tocados por Bergson no Ensaio.   

 Nessa direção, teremos de contornar certa dificuldade levantada pelas “duas 

interpretações possíveis” do Ensaio, apresentadas por Worms (2011). O autor coloca o 

seguinte problema a respeito da distinção entre tempo e espaço que o Ensaio introduz: trata-se 

de uma “distinção crítica ou metafísica”? Isto é, “a finalidade de Bergson é, antes de tudo, 

estabelecer uma distinção fundada sobre critérios precisos, que têm efeitos críticos 

importantes, e mesmo decisivos”? (p. 38). Ou, “essa distinção mesma teria um fundamento 

positivo ou metafísico”? Duas soluções ou duas leituras se apresentam diante desse problema. 

“Há uma tese principal, incontestável, mas também duas interpretações possíveis de seu 

profundo desafio” (p. 37).  

Uma primeira leitura encara o livro como completo (ou fechado), aferrado a seu 

problema específico e à sua solução. Essa leitura corresponde à primeira opção do problema: 

a distinção entre tempo e espaço é conceitual e crítica. Uma segunda leitura toma o livro por 

aberto e enxerga nele “a origem de uma pluralidade aberta de livros que lhe retomarão o 

impulso” (p. 43). Essa leitura corresponde à segunda opção do problema referido: a distinção 

entre tempo e espaço é metafísica. A leitura do Ensaio impõe, antes de tudo, um rigor 

conceitual; “será preciso, com efeito, estudar por primeiro os critérios conceituais da 

distinção inicial” (p. 40, grifo nosso). Todavia, o movimento mesmo da leitura impõe “em 

seguida estudar o respectivo alcance metafísico de cada um dos dois termos” (p. 40, grifo 

nosso). A conclusão é que a segunda leitura contém a verdade da primeira leitura e soluciona 

os problemas sugeridos por essa.  

Não obstante, frente o problema desta pesquisa, nem a primeira leitura nem a 

segunda leitura sugeridas aí seriam funcionais. Se fôssemos forçados a escolher uma das 

opções apresentadas por Worms, teríamos de nos deter na primeira leitura, já que nos 

limitamos ao campo de problemas específicos do Ensaio. O próprio Worms (2011) deixa bem 

claro que no Ensaio a questão do fundamento metafísico, “ainda que mencionado, é posto em 

segundo plano, tal é o problema sugerido, em contraponto da manifesta reinvindicação que é 
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posta à frente” (p. 36, grifo nosso). Ora, com isso Worms não constata certo gesto um tanto 

pragmático de Bergson, que põe a radical distinção entre tempo e espaço comprometida com 

o problema posto, seus desdobramentos críticos precisos sobre o “problema da liberdade”? 

Não fica evidente nesse gesto um esforço, não de especulação metafísica, mas de um 

empirismo superior, de um pragmatismo forte11? Teríamos de nos determos na “primeira 

leitura”, contudo, sem fecharmo-nos na perspectiva de que a distinção entre tempo e espaço é 

apenas conceitual e crítica.  

O modo como Worms põe o problema da leitura do Ensaio parece traçar um 

dualismo severo entre distinção conceitual e realidade metafísica, que gera por consequência 

certas séries divergentes: conceito/crítica de um lado, realidade/positividade/metafísica do 

outro. O par conceito/crítica aparece-nos esvaziado de realidade, clamando pelo estofo da 

segunda série, realidade/positividade/fundamento metafísico. Mas, do ponto de vista que 

partimos, a crítica e os conceitos de Bergson possuem eficácia precisamente porque “trata-se 

de um conceito talhado sobre a própria coisa, que convém somente a ela” (DELEUZE, 1999, 

p. 20). Assim, o pensamento “ultrapassa o conceito, ou pelo menos [...] se liberta dos 

conceitos rígidos e já prontos”, por meio de conceitos “flexíveis, móveis, sempre prontos a se 

moldarem pelas formas fugidias da intuição” (PM, p. 195), não flatus vocis. Portanto, a 

análise conceitual de Bergson é imediatamente análise do real; é um tatear as articulações do 

real. 

 

Mas se começamos por afastar os conceitos já prontos, se nos brindamos com uma 

visão direta do real, se subdividimos então essa realidade levando em conta suas 

articulações, os conceitos novos que de um modo ou de outro teremos de formar 

para nos exprimir serão desta vez talhados na exata medida do objeto [...] (PM, p. 

25). 
 

E, ainda mais profundamente, talhar conceitos é inventá-los, e inventar conceitos é inventar 

realidades. Essa é a vizinhança entre Bergson e Willian James12, o empirismo radical é a 

intersecção, a amizade filosófica entre os dois, assumida por Bergson. Nesse empirismo 

radical, a teoria jamais é pura, antes, é uma apreensão de real que é idêntica a uma criação 

de real – a verdade é invenção que inventa realidades.    

 

                                                 
11 Sobre um pragmatismo forte, o artigo de Arthur Ferreira, em VIDAL, Vera; CASTRO, Susana. A Questão da 

Verdade: da metafísica moderna ao pragmatismo. Rio de Janeiro: 7 Letras. 2006, p. 68.
  

12 Não desprezamos que Bergson tenha dito da filosofia de James: “Poder-se-ia levantar objeções contra ela – e 

nós mesmos teríamos certas reservas no que lhe diz respeito; ninguém contestará a profundidade de 

originalidade”. (PM, p. 257). Sobre a relação de Bergson com James, Worms (2011, p. 120) diz, “Bergson não 

poderá mais aceitar até o fim as consequências críticas do pragmatismo de James ou da doutrina de Nietzsche: 

fundamentar o conhecimento sobre a ação, isto não é para ele separá-lo do real”.  
  



17 
 

Não se segue daí que a verdade seja arbitrária. Uma invenção mecânica não vale 

senão por sua utilidade prática. Do mesmo modo, uma afirmação, para ser 

verdadeira, deve aumentar nosso império sobre as coisas. Ela não é menos a criação 

de um certo espírito individual, e ela não preexistia, não mais, ao esforço desse 

espírito, como o fonógrafo, por exemplo, não preexistia a Edison. Sem dúvida, o 

inventor do fonógrafo deveu estudar as propriedades do som, que é uma realidade. 

Mas sua invenção sobrepôs-se a esta realidade como uma coisa absolutamente nova, 

que não seria talvez jamais produzida se ele não houvesse existido. Assim uma 

verdade, para ser viável, deve ter sua raiz nas realidades; mas essas realidades não 

são senão o terreno sobre o qual esta verdade brota, e outras flores bem poderiam 

brotar, se o vento para aí trouxesse outras sementes (PM, p. 253).  
 

Zunino (2010, p. 194 – 205) ressalta o empirismo superior como o vínculo entre 

Bergson e James. O empirismo de Willian James buscou ultrapassar os construtos grosseiros 

do empirismo tradicional, escavando a experiência em direção aos fluxos de pensamento, que 

comportam o thought e o feeling. O filósofo americano ressaltou o aspecto pragmático das 

verdades, reduzindo-as aos seus efeitos na experiência. “Assim, na leitura de Bergson, James 

se sobrepõe a Kant, uma vez que em lugar de uma estrutura geral da mente à qual incorporam 

verdades teóricas, o filósofo americano supõe uma estrutura produzida a partir do processo de 

invenção da verdade” (p. 198). Posto isso, parece-nos haver consistência suficiente em pensar 

a distinção entre tempo e espaço no Ensaio como realização de um empirismo superior, e que 

a distinção conceitual é imediatamente a diferença real entre tempo e espaço, “a diferença 

entre uma evolução cujas fases contínuas se interpenetram por uma espécie de crescimento 

interior e um desenrolamento cujas partes distintas se justapõem” (PM, p. 13). A exploração 

das dimensões da experiência concreta, em busca de sua “coloração interna”, além ou aquém 

de seu “desenho exterior” redutível ao espaço, antes de ser investigação metafísica é prática 

de um empirismo superior. Ao menos no Ensaio, a escavação das camadas da experiência e a 

apreensão de seus fluxos heterogêneos podem se dizer tarefas de um empirismo radical ou de 

um empirismo superior, “apto para colocar os problemas e para ultrapassar a experiência em 

direção às suas condições concretas” (DELEUZE, 1999, p. 22, grifo nosso). Então, a radical 

distinção entre tempo e espaço tem consistência e se sustenta entre as alturas da pura teoria e 

a profundidade da fundamentação metafísica. Nos termos de um empirismo superior, trata-se 

de encontrar as articulações do real (PM, p. 56) e as linhas de fato (ES, p. 4). Parece-nos que 

o Ensaio sugere não haver necessidade de gesto metafísico algum para apreender a diferença 

radical da duração, basta a exploração da profundidade da experiência concreta por um 

retorno aos dados imediatos, “Por que recorrer a uma hipótese metafísica, por engenhosa que 

seja, sobre a natureza do espaço, do tempo e do movimento, quando a intuição imediata nos 

mostra o movimento na duração, a duração fora do espaço? (DI, p. 90, grifo nosso). 

Não se trata de negar o programa filosófico bergsoniano de renovação da 
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metafísica, segundo o qual “um empirismo verdadeiro é aquele que se propõe apegar-se o 

mais possível ao original mesmo, aprofundar-lhe a vida e, por uma espécie de auscultação 

espiritual, sentir palpitar sua alma, este empirismo verdadeiro é a verdadeira metafísica” 

(BERGSON, 1974, p. 23). Trata-se apenas de posicionar um problema e justificar essa 

posição, tendo em vista a economia e a funcionalidade da pesquisa. Nesse trabalho, a 

metafísica só poderá aparecer em seu sentido negativo, a ser esclarecida e removida pela 

crítica da precisão e pela reformulação dos problemas 

Seguindo as coordenadas de Prado Jr. (1988, p. 89), para quem a filosofia de 

Bergson é uma investigação transcendental, e as de Deleuze (1999, p. 19, 20), que vê no 

bergsonismo um empirismo superior, que apreende as condições concretas da experiência, 

entendemos a diferenciação do tempo do espaço não como postulados de uma nova 

metafísica, mas como componente do “remodelar a estética transcendental” (PRADO Jr., 

1988, p. 90), e instância genética da experiência concreta. Esse modo de ler responde como 

mais funcional ao problema específico desta pesquisa: os efeitos críticos e positivos que se 

desdobram sobre a investigação da aprendizagem. Que deslocamentos essa insurreição do 

tempo concreto prescreve no tocante ao problema próprio da aprendizagem?  

Lambert da Silva (2014), em sua tese de doutorado, fala de uma hesitação no 

pensamento entre dois gestos filosóficos distintos: restauração da ontologia e instauração 

filosófica13. O primeiro gesto se orienta pela especulação metafísica, o segundo pela 

orientação prática de engendrar, num mesmo ato, novas experiências e suas condições 

efetivas. Para o autor, a hesitação entre esses dois gestos aclara uma verdadeira bifurcação 

entre Bergson e Deleuze: os dois filósofos exprimem duas “máquinas de pensar”, a 

“performance especulativa” e a “performance instauradora” (p. 12). Bergson é o inventor de 

uma reconfiguração da especulação metafísica, tomada em termos experimentais, para além 

da Crítica kantiana. Deleuze, com seu empirismo transcendental, não segue por um vetor 

especulativo, mas por uma orientação prática do pensamento, que procede não por 

restauração de um princípio, por um retorno à origem, mas por contínuas instaurações de 

novidades. Trata-se do experimentalismo de criar sempre novas condições de experiência, “de 

tal modo que essas condições e essa experiência coincidem num só ato ou movimento do 

pensamento retomado a cada vez em uma criação singular” (p. 23).  

                                                 
13 Para Lambert da Silva, essa hesitação se manifesta já no primeiro artigo de Deleuze acerca de Bergson, de 

1956, quando Deleuze exprime a posição de Bergson em relação à filosofia Crítica de Kant e à ciência, “a 

filosofia pretende instaurar, ou antes, restaurar, uma outra relação com as coisas, portanto, um outro 

conhecimento, conhecimento e relação que a ciência precisamente ocultava, de que ela nos privava, porque ela 

nos permitia somente concluir e inferir, sem jamais nos apresentar, nos dar a coisa em si mesma” (DELEUZE, p. 

1999, p. 126).    
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O que nos interessa da incursão de Lambert da Silva, é pensar esse ponto de 

divergência entre esses dois modos de colocar o problema da filosofia. O autor coloca essa 

divergência sob o signo da hesitação, “liame paradoxal que as coloca em comunicação” (p. 

18) e se propõe a “acentuar essa hesitação [...] já virtualizada em momentos privilegiados da 

própria filosofia de Bergson” (p. 18, grifo nosso). Pode-se ver a leitura que propomos como 

uma ênfase desses “momentos privilegiados da própria filosofia de Bergson”, encarando o 

Ensaio como um deles. Julgamos que nele Bergson procede por um empirismo radical, sem 

chegar à restauração da metafísica.  

Morato (2005, p. 65) afirma que o primeiro livro de Bergson é “o texto mais 

importante para compreender a sua relação com Kant”. Considerando a hesitação assinalada 

por Lambert da Silva (2014), essa “relação com Kant” parece enunciar um “momento 

privilegiado” de intensificação do polo da instauração e da invenção, mais do que o da 

restauração e da refundação metafísica. Ou seja, uma reconfiguração dos problemas e uma 

criação de novas condições de experiências reais, mais do que retorno a um fundamento 

metafísico. Usando os termos de Worms (2011), no Ensaio, a instauração é a “manifesta 

reinvindicação que é posta à frente”, que desinveste a questão do fundamento metafísico – 

polo da restauração – que, “ainda que mencionado, é posto em segundo plano” (p. 36, grifo 

nosso).  

Dessa forma, apalpando um vetor prático no tecido do Ensaio, o redobramos 

como conduta desta pesquisa. Vetor prático que não se confunde com a praticidade 

automática do senso comum, que costuma arvorar-se ao nível filosófico em imprecisões 

teóricas e falsos problemas. É verdade que esse vetor prático e aquela praticidade mecânica 

parecem em comum certa produtividade sobre o real. Todavia essa produtividade não tem a 

mesma natureza nos dois casos. Como já mencionado, o Prefácio do Ensaio parte do aspecto 

produtivo da linguagem sobre a experiência, sua eficácia espacializadora sobre nossas ideias, 

que culmina em ilusões e engendramento de falsos problemas. Na Conclusão do Ensaio é dito 

que a linguagem circulada socialmente “[...] já não será apenas um modo de representação 

simbólica, porque a intuição imediata e o pensamento discursivo são um só na realidade 

concreta, e o mecanismo através do qual antes explicávamos a nossa conduta acabará por 

governá-la” (DI, p. 177, grifo nosso). A diferença entre esse vetor prático e a praticidade 

automática é que o primeiro concerne ao “pensar em duração” (PM, p. 32) e o segundo ao 

“trabalho habitual do pensamento” (PM, p. 33). O vetor prático está empenhado na criação e 

instauração do novo – ou seja, no enriquecimento e proliferação da experiência. Já o 

automatismo prático é conservação dos hábitos da inteligência e reação idêntica a estímulos 
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assemelhados. “A inteligência brinda-se ordinariamente com coisas, entendendo com isso 

algo estável, e faz da mudança um acidente que lhe viria por acréscimo [...] representa-se 

ordinariamente o novo como um arranjo de elementos preexistentes [...]” (PM, p. 32). O 

pensar em duração “vincula-se a uma duração que é crescimento, nela percebe uma 

continuidade ininterrupta de imprevisível novidade, [...] sabe que o espírito retira de si mesmo 

mais do que possui, que a espiritualidade consiste justamente nisso e que a realidade, 

impregnada de espírito, é criação” (PM, pp. 32, 33). Ele carrega uma potência de criação e 

instauração do novo na realidade, enquanto que, o trabalho habitual do pensamento apaga as 

condições do novo, explicando-o pela causalidade como previsível e subordinando sua 

diferença ao mesmo – um empobrecimento sistemático da experiência.  

Ora, a multiplicidade de interpenetração apresentada no Ensaio, não é 

instauração do novo, uma “invenção que confere ser aquilo que não era” (PM, p. 54), um 

plano de experiência que explica a liberdade não mais como ideia ou como possível, mas 

como real se fazendo? Deleuze (1999, p. 28) ressaltou a novidade desse gesto filosófico: a 

afirmação da multiplicidade não fazia “parte do vocabulário tradicional”, dominado pela 

dialética do uno e do múltiplo. A multiplicidade de interpenetração não se apresenta nesse 

ponto como um plano genético de experiências novas, experiências porvir, ações criadoras? 

Não é essa multiplicidade o “núcleo genético dos atos livres”, como diz Lapoujade (2013, p. 

27)? Ela não explica o engendramento de um ato livre como uma obra de arte? Por plano 

entendemos as condições efetivas14 de uma experiência real, em oposição às condições de 

uma experiência possível, dadas a priori por conceitos vagos15. Não é só pela instauração da 

multiplicidade qualitativa que se torna consistente e pensável a experiência da liberdade real e 

a criação do novo? Não é somente pela instauração das condições efetivas – a multiplicidade 

de interpenetração – instância genética da experiência da liberdade real, que se faz a 

dissolução do “problema da liberdade” de uma vez por todas? Para Bergson, grande parte dos 

                                                 
14 Por condições efetivas entende-se também a alteração que Bergson faz na problemática de Kant, ao pensar 

uma instância que pode ser lida como transcendental, não mais como formas a priori, ou condições gerais de 

uma experiência possível, mas um “transcendental genético” que explica a emergência as formas reais da 

experiência concreta, como afirma o prof. Claudio Ulpiano, Aula de 1/02/1996 – Kant e Bergson, o 

transcendental e o assubjetivo, disponível em: http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=142, 

acesso em: 10 de outubro de 2015.   
15 Sobre a ideia de que conceitos podem ser não representações de uma generalidade, função puramente teórica e 

especulativa, mas condições efetivas de uma experiência real, ou seja, uma condição que não é maior do que o 

condicionado: “Tais noções [...] distinguem-se das categorias da representação sob vários pontos de vista. 

Primeiramente, elas são condições da experiência real e não apenas da experiência possível. É mesmo neste 

sentido que, não sendo mais amplas do que o condicionado, reúnem as duas partes da Estética, tão infelizmente 

dissociadas, a teoria das formas da experiência e a da obra de arte como experimentação” (DELEUZE, 1988, p. 

448). 

 

http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=142
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fantasmas dos problemas metafísicos só é exorcizada pelo exercício de uma potência criadora 

do pensamento, pela experimentação de um engendramento em oposição à mera 

compreensão. Permaneceremos escravos da especulação ilusória e da formulação de falsos 

problemas 

 

enquanto procurarmos apenas compreender. Mas procuremos, além disso, 

engendrar (só poderemos, evidentemente, pelo pensamento). À medida que 

dilatamos nossa vontade, que tendemos a nela reabsorver nosso pensamento e que 

simpatizamos mais com o esforço que engendra as coisas, esses problemas 

formidáveis recuam, diminuem, desaparecem. Pois sentimos uma vontade ou um 

pensamento divinamente criador [...] (PM, pp, 68, 69). 
 

O esforço desta pesquisa, além de ser um experimento do pensamento, pretende 

evidenciar a percepção de liberdade em Bergson com olhos no presente, tendo em vista, 

especificamente, as questões da aprendizagem. A tentativa aqui é de contribuir para a 

reformulação dos problemas no que diz respeito à aprendizagem, apresentando conceitos que 

exprimem os domínios heterogêneos da experiência concreta. Tentativa de investigar o 

problema do Ensaio, e flexioná-lo, encontrar aí elementos para um remanejo conceitual, que 

possibilite alguma investigação acerca da aprendizagem.  

No primeiro capítulo é investigada a crítica da precisão ao problema da liberdade; 

ao determinismo presente na psicologia experimental e à defesa do livre arbítrio de seus 

adversários. Por crítica da precisão, tomando emprestada a expressão de Prado Jr. (1988, p. 

75), entende-se a especificidade das operações críticas de Bergson. Não uma crítica vaga que 

toma por critério princípios gerais e externos, como as formas lógicas da inteligência em 

geral, mas uma crítica ajustada exaustivamente à matéria investigada. O que exige intensa 

pesquisa das doutrinas e dos achados científicos em questão. Pretendemos com isso esclarecer 

essas operações pelas quais Bergson reduz os dois polos do debate a um solo comum – os dois 

estão enraizados na doxa do senso comum. Esta redução já anuncia a investigação das 

condições reais da ultrapassagem desse solo comum, abordada no capítulo seguinte. 

O segundo capítulo é dedicado às operações específicas da remodelação da 

estética transcendental que instaura a multiplicidade de interpenetração como instância 

genética. Essa multiplicidade se apresenta como uma instância transcendental, condição do 

ato livre, ou seja, da ultrapassagem do automatismo reativo e da criação da novidade.  

O terceiro e último capítulo pretende mobilizar a investigação precedente, 

buscando suas implicações na investigação da aprendizagem. Que efeitos críticos e positivos 

seguem-se dela sobre a investigação da aprendizagem? Em que sentido aparece uma relação 

entre liberdade real e experiencial, no sentido de Bergson, e aprendizagem? Em que a 
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investigação precedente fornece outros pontos de vista, alargamento da percepção, sobre a 

experiência específica da liberdade? Talvez, em virtude desses problemas específicos, 

realcemos elementos do bergsonismo “aparentemente secundários, e às vezes deixados de 

lado” (LAPOUJADE, 2013, p. 25), já que não enfatizaremos as ideias centrais de Bergson; as 

“noções de duração, memória, impulso vital, intuição” (DELEUZE, 1999, p. 125). É que nos 

interessa prioritariamente ver em que medida o pensamento de Bergson, em sua primeira 

obra, nos obriga a reformular a colocação dos problemas concernentes à aprendizagem, nos 

forçando a seguir as sinuosidades da experiência concreta, levando em conta sua 

temporalidade viva. Visando isso, convém, como diz Lapoujade (2013), trazer à luz elementos 

menores do bergsonismo, arriscando “fazer o retrato de um outro Bergson”. 
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2 CRÍTICA DA PRECISÃO 

 

Há um tom quase conceitual no termo precisão, que exprime o rigor do método e 

da crítica de Bergson, e confere um sentido de emenda da filosofia, “o que mais faltou à 

filosofia foi a precisão” (PM, p. 3). A precisão é o procedimento crítico de inquirição da 

história da filosofia. Ao mesmo tempo, é também o procedimento que confere à filosofia um 

grau de rigor análogo ao da ciência em seu domínio (DELEUZE, 1999, p. 8). Porém, esse 

rigor só se faz por uma diferenciação de método e de domínio, em relação à ciência. Se a 

ciência é a busca metódica pela realidade feita, a metade material ou atual do real, 

procedendo por exatidão, a filosofia é busca metódica pela realidade se fazendo (BERGSON, 

1974, p. 133, 134), procedendo por precisão.  

Prado Jr., (1988, p. 27) diz, “Ao rigor ou à exatidão [científica] – que significa a 

possibilidade de expressão ‘estática’ ou ‘matemática’ e que, no limite, só são adequadas à 

matéria – há que se opor a precisão como adequação ‘dinâmica’ à duração do objeto: no 

extremo, à duração do espírito”. Essa diferença16 recai na espécie de construto de cada uma: a 

ciência produz noções ajustadas à realidade sob um rigor matemático, construtos rígidos e 

exatos. A filosofia, interessada no processo genético do real, sua temporalidade e movimento, 

teria de produzir “conceitos fluidos, capazes de seguir a realidade em todas suas sinuosidades 

e de adotar o próprio movimento da vida interior das coisas” (BERGSON, 1974, p. 32). 

O rigor da precisão exige um avanço por esforços singulares, que abarcam de 

cada vez apenas um determinado campo de problemas específicos. As soluções encontradas 

em um lugar não devem se estender a outro campo de problemas. “Nenhuma solução se 

deduzirá geometricamente de uma outra. Nenhuma verdade importante será obtida pelo 

prolongamento de uma verdade já adquirida. Será preciso renunciar a possuir a ciência 

universal virtualmente num princípio” (BERGSON, 1974, p. 114). A renúncia de filosofar, 

desdobrando um sistema de um princípio fundante, determina o procedimento crítico 

conveniente. Não se poderá criticar nada externamente, partindo de princípios gerais, como a 

lógica, as formas puras da Razão, etc., “nunca poderemos, segundo Bergson, nos contentar 

com uma filosofia crítica, que repousa sobre o princípio de uma distância entre nosso 

conhecimento e realidade” (WORMS, 2011, p. 119).  

A crítica meramente racional, Bergson reputa às práticas ordinárias do homo 

loquax (BERGSON, 1974, p. 148), um tipo de personagem contra o qual se opõe seu 

                                                 
16 Sobre a diferença de domínio entre filosofia e ciência em Bergson, ver o artigo de Deleuze (1999, p. 126), 

Bergson (1956).  
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procedimento filosófico. “Contra essa maneira de filosofar, toda nossa atividade filosófica foi 

um protesto” (PM, p. 102). É nesse sentido que Bergson diz: “A única crítica aceitável seria 

um novo estudo, mais profundo mas igualmente direto da coisa mesma” (BERGSON, 1974, 

p. 147). O intervalo de tempo entre suas obras insinua a pesquisa necessária à abordagem de 

um novo campo de problemas:  

 

Nunca poderíamos ter extraído de nosso livro Matéria e memória, que precedeu A 

Evolução criadora, uma verdadeira doutrina da evolução (teria sido apenas uma 

aparência tal doutrina); nem de nosso Ensaio sobre os dados imediatos da 

consciência uma teoria das relações da alma e do corpo como aquela que expusemos 

em Matéria em memória (teríamos apenas uma construção hipotética), nem da 

pseudofilosofia à qual nos prendíamos antes de Dados imediatos – isto é, das noções 

gerais armazenadas na linguagem – as conclusões sobre a duração e a vida interior 

que apresentamos nesse trabalho. Nossa iniciação ao verdadeiro método filosófico 

data do dia em que rejeitamos as soluções verbais, tendo encontrado na vida interior 

um primeiro campo de experiência (PM, p. 101).  
 

Por crítica da precisão entende-se essa inquirição dos construtos filosóficos e 

científicos que demarcam a especificidade de um campo de problemas. O exame desses 

construtos busca evidenciar em que medida reduplicam as ilusões do entendimento, em que 

medida confundem regiões de natureza diferente, o extensivo com o intensivo, o quantitativo 

com o qualitativo [...]. Tal crítica vai de constructos específicos à imagem oculta de seus 

inícios, ilusão subjacente que coexiste com eles excretada pela hybris do entendimento. “É 

portanto depois da crítica das consequências que se opera a crítica dos princípios, segundo 

exige o ideal da precisão” (PRADO Jr., 1988, p. 35). Sob a luminosidade conceitual, Bergson 

constata as sombras projetadas pelas confusões habituais do entendimento, a doxa 

inconfessável sobre a qual se funda as ideias filosóficas. São as ilusões que nascem no 

pensamento, “porque a própria destinação de nosso entendimento assim o exige” (PM, p. 7). 

Nesse ponto, o filósofo utiliza a seu modo uma ideia de Kant, como percebe Deleuze, “Kant 

foi quem mostrou que a razão, no mais profundo de si mesma, engendra não erros, mas 

ilusões inevitáveis, das quais só se podia conjurar o efeito” (DELEUZE, 1999, p. 13). 

Significativo deslocamento esse feito por Kant, do erro à ilusão. Lebrun (2002, p. 60) chama 

atenção para essa alteração da postura do problema.  

 

Enquanto não se remontou até o soclo, onde se enraízam naturalmente as ilusões, 

assegurar-se de que nossa determinação dos prejuízos não é, ela mesma, uma ilusão 

a mais? É preciso compreender a história para ter o direito de proclamar que se 

rompeu com ela – e, para compreendê-la, é preciso parar de considerar o erro como 

um brusco acesso de loucura ou como a irrupção, no encadeamento das verdades, de 

uma causalidade fisiológica contingente, e desenterrar o seu germe na junção 

tenebrosa da natureza e da ilusão17. 

                                                 
17 Cf. PRADO Jr., 1988, p. 35.  
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Se em Descartes a origem do erro não estava no intelecto, mas na vontade18 e nas 

paixões, em Kant a ilusão deriva da exacerbação da própria razão e não de seu desvio por 

alguma força alheia. Bergson se avizinha a Kant nesse ponto, mas para logo se distanciar dele. 

É que em Kant a razão terá seus próprios fins, e isso como crítica ao empirismo, “para quem a 

razão não é, falando com propriedade, faculdade dos fins. Estes remetem para uma 

afectividade primordial, para uma ‘natureza’, capaz de os estabelecer” (DELEUZE, 2012, p. 

7). Nesse caso, Bergson se avizinhará mais do empirismo do que de Kant, já que esclarece as 

razões anteriores à razão, donde afinal surgem as ilusões. Kant se limita a ver na razão tanto 

a origem das ilusões como a crítica delas, é isso que define a insuficiência da crítica 

transcendental. Já Bergson, apropriando-se dos achados da biologia e das consequências das 

pesquisas de Darwin, remete a razão à vida e explica as faculdades do vivo a partir de suas 

funções vitais e de sua gênese. Worms (2011, p. 99) diz:  

 

Se Bergson se liga a Kant no que concerne à forma do espaço, é aos psicólogos 

empiristas e evolucionistas de seu tempo, encabeçados na França por Ribot, que ele 

se vincula no que concerne à sua função. Falar de “razão de ser” do espaço não é, a 

princípio, falar de razão metafísica; é, ao contrário, falar de função psicológica e 

biológica, é vincular o próprio espaço à vida. 

 

No Ensaio, as ilusões são reportadas à experiência da consciência reflexa, aos efeitos da 

linguagem e à vida social, que reificam um mundo especializado, estável, alheio às 

perturbações do tempo vivo. Os livros seguintes aprofundarão as razões da ilusão, 

apreendendo gênese vital da inteligência, sua estrutura e função, e a relação com os 

imperativos sociais. A Crítica transcendental será destrinchada em sua impotência de “retraçar 

a gênese do entendimento e de suas categorias” (EC, p. 387).  

Entretanto, donde, pois, vêm as ilusões da razão? Da condição de vivo em sua 

necessidade de agir sobre a matéria, constituindo um “meio” no perpétuo movimento 

material. O ser vivo tende a reduzir o movimento infinito da matéria, obtendo assim alguma 

representação útil, estável, quantificável, que possibilite sua ação sobre ela. Nossas 

faculdades intelectuais emergem como funções vitais, que visam estruturar um meio 

previsível e estável.  

 

Por trás do trabalho do espírito, que é o ato, há a função. Por trás das ideias gerais, 

há a faculdade de conceber ou de perceber generalidades. Será preciso determinar 

primeiramente a significação vital desta faculdade. No labirinto dos atos, estados e 

                                                 
18 “A origem dos meus erros reside no fato de a extensão da minha vontade ser mais vasta do que a do meu 

intelecto; mas em lugar de a confinar aos mesmos limites, estendo o seu emprego a matérias que não 

compreendo” (DESCARTES apud COTTINGHAM, John. Descartes. Lisboa: Ed. 70, 1986, p. 96). 
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faculdades do espírito, o guia que não devemos jamais dispensar é o que nos fornece 

a biologia (BERGSON, 1974, p. 128). 

 

A inteligência, “maneira humana de pensar” (PM, p. 87) é o órgão de domínio da 

matéria. E é precisamente dessa estruturação da experiência enquanto humana, enquanto 

senhorio da matéria, que derivam as ilusões. As ilusões nascem da representação, mediação 

com a qual o intelecto refreia e se protege da presença perturbadora da matéria em sua 

movimentação infinita. Contudo, isso não quer dizer que as operações da inteligência 

necessariamente descambem em ilusões. As ilusões da representação surgem das “tendências 

intelectuais” (PM, p. 88) de tomar a parte pelo todo, dos hábitos viciosos de universalizar 

construtos validos apenas em parcelas do real. A comunicabilidade banal da vida em 

sociedade confere enorme prestígio à essa universalização da intelectualidade vaga. Porém, 

tanto a filosofia, como a ciência e a arte são práticas de reversão dessas tendências 

intelectuais, esforços no sentido de desfazer esses hábitos ordinários generalizados; “A 

ciência e a arte introduzem-nos assim na intimidade de uma matéria que uma delas pensa e a 

outra manipula” (PM, p. 88, grifo nosso).  

Donde derivam as ilusões? Da reificação e generalização dos termos estáveis, 

formais e descontínuos que o intelecto decalca do espaço material. “A inteligência só guarda 

dele [o movimento da matéria] uma série de posições: um ponto atingido de início, depois um 

outro, depois outro ainda” (PM, p. 8). Por essa razão a nossa predileção por termos inertes, 

pelo idêntico e calculável e nosso horror ao vertiginoso devir, ao múltiplo, ao heterogêneo, ao 

movediço.  

Nas aporias de Zenão, no tempo de Aristóteles e nas formas a priori de Kant, é 

sempre por uma sucessão de unidades idênticas que se faz a intelecção do movimento e da 

passagem do tempo. A razão disso é que estamos sempre em ação e em previsão; assim é 

estruturado o mundo humano. O mundo estável da representação intelectual, que estrutura a 

experiência da praticidade cotidiana, é reificados pela especulação metafísica, recebendo dela 

um estatuto ontológico. A identidade recebe o título nobre de substância, essência. 

Procedimentos intelectuais específicos, cujas funções se restringiam à manipulação da 

matéria19, são ilegitimamente transpostos à especulação filosófica, fundando uma metafísica 

acomodada aos ditames da representação banal, regradas pela linguagem e pelo senso comum 

(PM, p.7). Tal é a origem das grandes ilusões filosóficas.  

Como se apresentam essas ilusões encarnadas em construtos filosóficos? Na 

forma de “mistos mal analisados” (DELEUZE, 1999, p. 19), conceitos que se estendem 

                                                 
19 Cf. MORATO, 2005, p. 60.  
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indiscriminadamente à regiões e elementos de natureza diferente. Essa extensão exacerbada 

das ideias carrega o germe pernicioso da metafísica da identidade, dos falsos problemas e dos 

problemas mal colocados. Ora, a filosofia moderna e a ciência positiva, supostamente purgada 

de metafísica, permaneceram enredadas nas mesmas ilusões que fundamentam a metafísica 

clássica: a ontologia do imóvel, os vestígios do ser policiado pelo princípio da identidade, a 

substanciação do nada. A Crítica transcendental, presa em sua tautologia – razão criticando a 

razão –, se mostra insuficiente para exorcizar o transcendente do pensamento, dado que ela 

mesma é demasiado transcendente e terá de se contentar em apenas “conjurar o efeito” das 

ilusões (DELEUZE, 2012, p. 54). 

A crítica da precisão de Bergson retrai-se até a imanência da relação genética da 

vida com a matéria, e é dessa instância que critica as ilusões da razão e a metafísica do 

imóvel, pois não se contenta em apenas podar os efeitos das ilusões, mas quer extirpar a raiz 

das ilusões. É que o pensamento de Bergson não se detém na generalidade do possível e do 

geral que caracteriza o conceito; ele requer uma torção do intelecto que suprima a 

representação, em um esforço que aspira a visão direta (PM, p.7). Retorno radical à 

experiência concreta. Todavia, essa torção do intelecto não é um surto irracional e romântico, 

“não é um sentimento nem uma inspiração, uma simpatia confusa” (DELEUZE, 1999, p. 7). A 

conquista do imediato, a supressão da representação, a visão direta, exigem os procedimentos 

analíticos da crítica da precisão; “o salto para o imediato não é, ele próprio, imediato. Ele 

apenas é feito através da longa série de mediações constituída pelo recurso ao testemunho do 

pensamento positivo” (PRADO Jr., 1988, p. 73)20. Conquistar o imediato exige a dissolução 

das ilusões que dominam um campo específico e a reformulação dos falsos problemas 

fundados nessas ilusões.  

Que quer dizer um falso problema? É a formulação discursiva empenhada em 

“superar, em contornar por um trabalho intelectual cada vez mais sutil essas dificuldades 

levantadas pela representação intelectual do movimento e da mudança” (PM, p. 10). O real é 

puro movimento, mudança e heterogeneidade, mas o intelecto só retém dele parcelas 

homogêneas e descontínuas, pontos úteis que apoiam a prática. Quando o intelecto “especula 

sobre o conjunto das coisas” (PM, p. 37), sobre a totalidade e a integralidade do real, 

reduplica essas noções homogêneas e inertes, recalcando o dinamismo da realidade. Ora, esse 

recalcado não deixará de retornar e assediar o intelecto, perturbando as construções 

                                                 
20 Por conta disso, Prado Jr. ressalta a distância entre Bergson e os românticos, “em outras dimensões, tão 

válidas”, o que remete a Leopoldo e Silva (1994) que enfatiza os elementos românticos em Bergson, 

precisamente na busca de ultrapassagem do kantismo, na superação do dilema sujeito e objeto. No aspecto dessa 

ultrapassagem, Deleuze (1999, p. 101) percebe algo em comum entre Bergson e Schelling. 
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discursivas. Os problemas fundados nessas noções inertes se revelarão insolúveis, como se 

tapando os buracos do solo por onde a erupção magmática surge rebelde. É que de saída os 

problemas mal colocados estão sobre noções alienadas da temporalidade substancial do real.  

A crítica deve dissolver os falsos problemas, nexo entre os dois momentos da 

crítica da precisão: o registro genético e o registro genealógico21. A crítica só alcança sua 

precisão efetiva seguindo por essas duas extremidades; vai-se da doutrina filosófica fixada na 

história da filosofia ao “sistema de ilusões” que subjaz a elas e vai-se do “sistema de ilusões” 

fabricado pelo entendimento às doutrinas fixadas na história da filosofia. Por registro genético 

da crítica, referimo-nos ao que Leopoldo e Silva (1994, p. 84) designou simplesmente de 

“crítica genética”. Nos termos de Prado Jr. (1988, p. 32), trata-se da “análise genética da 

inteligência no interior da evolução da vida em geral”. É por essa dimensão da crítica que as 

ilusões do entendimento são explicadas a partir da vida, mais precisamente em Evolução 

criadora.  

Apesar disso, há os efeitos da história da filosofia sobre o entendimento, como 

uma pressão. Os sistemas filosóficos são vistos por Bergson como concreções discursivas das 

ilusões, que exercem um tipo de coerção sobre o pensamento, um roteiro de ideias gerais 

(PM, p. 56) e de problemas definidos (ES, p. 2). Na história da filosofia as ilusões se tornam 

um sistema que “se realiza concretamente através das obras dos filósofos” (PRADO Jr., 1988, 

p. 32). Por isso, ao se abordar um campo de problemas, requer-se um ato crítico específico 

que evidencie em que medida esses problemas foram talhados sobre o legado de ilusões da 

história da filosofia – tal é o registro genealógico da crítica da precisão. Leopoldo e Silva 

(1994, p. 43) chamou essa extremidade histórica da crítica bergsoniana simplesmente de 

“crítica histórica”. O propósito de distinguir essas duas metades da crítica é tão somente 

ressaltar sua unidade22; trata-se de uma só crítica em duas extremidades, que, por fim 

convergem sobre os falsos problemas, para reformulá-los ou dissolvê-los. 

No registro genético, a crítica reporta as ilusões não a um extravio primitivo, 

como um erro, mas à destinação natural do entendimento. Já no registro genealógico a crítica 

reporta os falsos problemas e as ilusões a certo extravio histórico, uma espécie de queda da 

filosofia, um desvio. Em algum momento o pensamento filosófico curvou-se às regras do 

                                                 
21 Essas designações (genético e genealógico) são inspiradas em Prado Jr. (1988), que descreve o primeiro termo 

como: “análise genética da inteligência, a descrição de sua progressiva constituição no interior da evolução da 

vida em geral” (p. 32). E referente ao segundo termo, que toca a história da filosofia, “inventário [que] se 

organiza de maneira genealógica” (p. 33). Nesse mesmo trecho aparece a expressão “sistema de ilusões”, 

designando o caráter ordenado das ilusões da razão. Também esses dois termos são correlatos ao que Leopoldo e 

Silva (1994) chama de crítica genética (p. 84) e crítica histórica (p. 43). 
22 Não se trata, portanto, de duas críticas, como em Kant há uma Crítica da Razão Pura e uma Critica da Razão 

Prática.  
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senso comum e da linguagem habitual, passando a reificar suas ilusões em doutrina filosófica 

(PM, p. 7). Bergson vê o caso Zenão de Eléia como exemplar (PM, p. 10), os inícios de uma 

metafísica decadente, da ontologia do imóvel, o “exemplo mais bem acabado da 

fundamentação dessa falta de credibilidade dos dados sensíveis” (JOHANSON, 2005, p. 27). 

Os falsos problemas e ilusões surgidos aí não cessaram mais de assediar a história da filosofia 

(PM, p. 50). Convém que a crítica desnude essas ilusões, que de certa maneira permanecem 

contemporâneas; ilusões como “a da passagem do Nada ao Ser e a do Caos ao Cosmo. Se a 

segunda origina os falsos problemas em que a filosofia se enreda, a primeira é a matriz das 

antinomias em que se perde a ontologia tradicional” (PRADO Jr., 1998, p. 33). Esse é o 

sentido do capítulo IV de A Evolução criadora (EC, p. 295)23.  

Deleuze (1999) entende como “primeira regra” do método bergsoniano um 

deslocamento da avaliação, que em vez de incidir sobre as soluções recai sobre os problemas. 

“Cometemos o erro de acreditar que o verdadeiro e o falso concernem somente às soluções, 

que eles começam com as soluções” (p. 8). A sociedade e a linguagem exercem sobre nós uma 

coerção infantilizadora, condenando-nos a fornecer soluções a problemas formulados de 

antemão, à imagem do aluno que resolve problemas dados pelo professor. É preciso então 

ativar uma potência criadora que formula novos problemas, invenção dos problemas que nos 

concernem em oposição aos problemas já dados socialmente, que nos acediam solicitando 

soluções de nossa parte; “a verdadeira liberdade está em um poder de decisão, de constituição 

dos próprios problemas: esse poder ‘semidivino’, implica tanto o esvaecimento dos falsos 

problemas quanto o surgimento criador de verdadeiros” (DELEUZE, 1999, p. 9, grifo nosso). 

Ora, essa potência de inventar problemas não é a faculdade intelectual, mas algo anterior, 

“que tem raízes para além da história, na própria vida e no impulso vital: é a vida que se 

determina essencialmente no ato de contornar obstáculos” (DELEUZE, 1999, p. 10).  

Com isso, fica evidente um aspecto positivo da crítica aos falsos problemas. Sob o 

ato negativo da aniquilação dos falsos problemas, há uma positividade primitiva intrínseca ao 

movimento da própria vida. Se por um lado a crítica das ilusões e dos falsos problemas é o ato 

negativo do método filosófico de Bergson, por outro, é uma gesticulação positiva de uma vida 

que “busca contornar um obstáculo” e coloca o problema que lhe concerne, liberando-se 

assim da coerção dos problemas prescritos pela história e pela ordenação social.  

 

2.1 Crítica ao determinismo psíquico das psicologias experimentais 

                                                 
23 Cf. PM, p. 70. 
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A análise da noção de grandeza intensiva, de importância fundamental para a 

psicologia experimental emergente, é um exemplo do procedimento filosófico segundo a 

precisão. Pela análise de uma noção, Bergson põe em questão todo o conjunto das 

psicologias, cuja aparelhagem teórica e técnica se apoia na noção de grandeza intensiva.  

Sobretudo, o acerto de contas com a noção de grandeza intensiva se faz em 

virtude de uma questão posta desde o início: se grandes problemas filosóficos não se resolvem 

quando a “confusão prévia” entre duração e extensão é desfeita. É à luz dessa questão que a 

noção de grandeza intensiva aparece como “um ponto muito obscuro e um problema mais 

grave do que geralmente se imagina”, (DI, p.10); um “círculo vicioso” (DI, p.11), uma 

“contradição” (DI, p.13). Nela, Bergson enxerga uma concretização discursiva da “confusão 

prévia” que é preciso desfazer. No mínimo isso significa que a crítica à noção de grandeza 

intensiva se dá no interior de um problema estritamente filosófico. “A crítica filosófica 

consiste em interromper o uso do conceito, para perguntar a respeito de sua verdade. Ela não 

mede o campo abrangido pela ‘prática teórica’; a inspeção tem como objeto o poder de 

revelação do conceito, sua adequação ao ser que pretende descrever” (PRADO Jr., 1988, p. 

75).  

Deve ficar claro que todo o trato de Bergson com a psicologia é a inquirição 

filosófica da ideia de grandeza intensiva (DI, p. 27), que afinal, é uma ideia filosófica que 

assumiu funções cientificas. Não é coerente, portanto, chamar sua crítica à psicologia de 

anticientífica; não faltaram os que marcaram esse filósofo com o sinal maldito de 

irracionalista e depreciador da ciência; chegou-se até mesmo a taxa-lo como o mais brilhante 

predecessor da raça decaída dos “pós-modernos”24. Equívocos como esse se dão pela 

depreciação do campo dos problemas no qual os temas aparecem. O alvo da crítica de 

Bergson é, digamos, o inconsciente filosófico da noção de grandeza intensiva, que fornece 

eficácia operacional na psicologia. “Uma ciência nascente está sempre pronta a dogmatizar. 

Dispondo apenas de uma experiência restrita, opera menos sobre os fatos do que sobre 

algumas ideias simples, sugeridas ou não por eles, que trata então dedutivamente” (PM, p. 

51). Ela pretende inquirir o espectro dedutivo da ideia de grandeza intensiva, que não é 

                                                 
24 “Há nele, por conseguinte, uma indiferença aos argumentos empíricos que o aproxima também dos pós-

modernos” (SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. Imposturas Intelectuais, O abuso da Ciência pelos filósofos pós-

modernos. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2014, p. 181). Cf. PM, p. 73. 
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estritamente científico, sua aura filosófica tem a origem em Kant25. Convém, portanto, expor 

minimamente as ideias de Kant a esse respeito.   

 

2.1.1 A noção de grandeza intensiva em Kant 

 

Kant inaugurou um tipo de problemática nova na história da filosofia, a 

investigação dos juízos sintéticos a priori, condição da experiência possível. Mais do que uma 

nova doutrina, a filosofia transcendental é a reconfiguração do problema do conhecimento, 

designada por ele de revolução copernicana do pensamento. O que seria isso? Que a Crítica 

da Razão Pura se inicia pela estética transcendental, reflexão acerca das formas a priori da 

sensibilidade, e não pelo Absoluto, o Cosmo ou Deus, exprime essa reorientação que definirá 

o pensamento moderno. Agora, “não há dúvida que todo o nosso conhecimento começa com a 

experiência” (KANT, 2012, p. 45). Tenha-se em vista a efervescência científica da época, que 

germinava os brotos da modernidade: a publicação de As revoluções das órbitas celestes 

(1543) de Copérnico; o Principia mathematica (1687) de Newton, e Princípios da filosofia 

(1644), de Descartes, e da publicação das teses de Galileu (1632), ou seja, “uma revolução 

científica sem precedentes na história da humanidade” (FERRY, 2010, p. 19).  

A Estética transcendental, primeira seção da Crítica da Razão Pura, altera 

significativamente o pensamento ocidental, definindo que apenas o fenômeno, apreensível 

pela experiência, pode ser conhecido. O tempo e o espaço são vistos como formas a priori da 

sensibilidade do sujeito, às quais a matéria fornecida pela sensação preencheria, compondo 

assim os fenômenos. Todo conhecimento legítimo só concerne aos fenômenos. Se é assim, a 

percepção sensorial já não é como em Descartes, possibilidade do erro, “o que não nos mostra 

o que verdadeiramente existe nas coisas” (COTTINGHAM, 1986, p. 115). Em Kant, o 

intelecto não pode atingir imediatamente as formas geométricas da res extensio, ele só se 

relaciona com os objetos mediante a intuição empírica, sob a condição das formas a priori da 

sensibilidade ou intuições puras, o tempo e o espaço.  

Nesse momento, o que nos interessa é fornecer o suficiente de um ponto muito 

específico da filosofia de Kant: o sentido da noção de grandeza intensiva. Essa noção aparece 

na seção da Crítica da Razão Pura destinada aos princípios do entendimento puro (KANT, 

                                                 
25 Sobre a continuidade lógica entre o criticismo kantiano e as psicologias: “Assim como a psicofisiologia é, de 

algum modo, a ‘verdade’ e a culminação do senso comum, o criticismo é a ‘verdade’ e a culminação da 

psicofisiologia” (PRADO Jr., 1988, p. 89). E “se podemos pensar os fenômenos da consciência como pontos que 

se justapõem é porque os apreendemos desdobrados num meio homogêneo ou numa forma vazia tal como o 

tempo da Estética Transcendental” (MORATO, 2005, p. 70). 
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2012, p. 189), isto é, as regras universais determinadas a priori às quais se subordinam todos 

os casos da experiência. Desses princípios do entendimento puro, apenas os denominados 

princípios matemáticos nos interessam. Por princípios matemáticos entende-se “aqueles em 

que se fundam a priori a possibilidade e a validade” de todos os princípios matemáticos; “os 

princípios dos princípios” (KANT, 2012, p. 189). São eles, 1) Axiomas da intuição e 2) 

Antecipações da percepção. Convém expor minimamente esses princípios pelas seguintes 

razões: a) evidenciar o vínculo entre a filosofia de Kant e as psicologias experimentais 

(psicofísica e psicofisiologia) e b) ressaltar os efeitos críticos das operações de Bergson sobre 

a filosofia de Kant, especificamente sobre a legislação dos princípios do entendimento sobre 

experiência. Esses dois esclarecimentos serão úteis no capítulo seguinte.  

O primeiro princípio, axiomas da intuição, afirma que toda intuição é uma 

grandeza extensiva, ou seja, procede sempre das partes, por meio de ligações, em direção a 

um todo. “Não posso representar-me nenhuma linha, por menor que seja, sem traça-la no 

pensamento, isto é, engendrar todas as partes a partir de um ponto, uma após a outra, e assim 

esboçar pela primeira vez essa intuição” (KANT, 2012, p. 189). A síntese que procede por 

sucessão de ligações, e assim compõe a unidade de um agregado de partes homogêneas, é 

designada grandeza extensiva. Isso é, a estrutura da percepção do sujeito, ou a atividade 

sintética a priori, apreende o fenômeno por uma síntese do diverso que procede das partes ao 

todo, por ligações sucessivas de partes homogêneas. Logo, todos os fenômenos são grandezas 

extensivas. São sínteses realizadas pelo sujeito, agregados de partes que compõem um todo. 

“Eu denomino quantidade extensiva àquela em que a representação das partes torna possível a 

representação do todo, (e, portanto, antecede necessariamente a esta)” (KANT, 2012, p. 189, 

grifo nosso).  

Atentemos para a ideia de que a atividade intuitiva procede por “sínteses 

sucessivas” de partes, de maneira que “os fenômenos já são intuídos como agregados, (uma 

variedade de partes previamente dadas),” logo, “apreendidos de maneira extensiva”. É esse 

princípio que “torna a matemática pura, em toda a sua precisão, aplicável aos objetos da 

experiência” (KANT, 2012, p. 190). Fica então validada a subordinação de todos os casos da 

experiência à matemática. E “todas as objeções a isso são meras chicanas de uma razão 

falsamente ilustrada que, por caminhos tortuosos, acredita libertar os objetos dos sentidos das 

condições formais de nossa sensibilidade, e, embora sejam meros fenômenos, representa-os 

como objetos em si mesmos” (KANT, 2012, p. 190, grifo nosso). Ora, certamente é em outro 

sentido que Bergson, trilhando “por caminhos tortuosos”, pretende essa “libertação dos 

objetos dos sentidos”! É essa matemática universal validada sobre todos os casos da 
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experiência, fundada nas estruturas a priori da percepção de um sujeito teórico, que ele verá 

como problemática. Para o autor, “a principal tarefa da Crítica consistia em fundar essa 

matemática, isto, é, em determinar o que a inteligência precisa ser e o que o objeto precisa ser 

para que uma matemática ininterrupta possa conectá-los” (PM, p. 230). Veremos mais adiante 

que a reformulação bergsoniana da estética transcendental kantiana terá por efeito limitar essa 

matematização da experiência, restringindo-a ao seu fundamento real, ao âmbito da 

experiência que lhe concerne.  

O segundo princípio, antecipações da percepção, afirma que “em todos os 

fenômenos o real, que é um objeto da sensação, tem quantidade intensiva, isto é, um grau” 

(KANT, 2012, p. 191). Agora, trata-se do preenchimento das formas extensas do tempo e do 

espaço, compostas a priori no sujeito. A sensação é a matéria fornecida pela experiência, 

preenchendo as intuições puras, as formas a priori da sensibilidade. Esse preenchimento não 

se dá por uma sucessão de sínteses, como no princípio anterior, mas como a apreensão de um 

grau de realidade, em um instante. A sensação de um grau de calor ou de frio não se faz por 

sínteses sucessivas, mas de imediato, naquele momento. Afinal, um grau de temperatura não é 

jamais adicionável a outro grau de temperatura e, por conseguinte, não compõe uma extensão. 

Segue-se então que esse grau de realidade da sensação só pode ser uma grandeza intensiva.   

Entre a pura intuição = 0 e a existência de uma sensação há uma multiplicidade 

de sensações menores. Isto é, entre a ausência ou a negação da sensação e determinado grau 

de realidade de uma sensação há certo número de sensações menores, um conjunto de 

modificações que são “influências sobre o sentido” (KANT, 2012, p. 192), cada uma delas 

comportando um grau intensivo.   

 

Toda sensação, por conseguinte, portanto também toda realidade no fenômeno, por 

menor que seja, possui um grau, isto é, uma quantidade intensiva que pode ser 

sempre diminuída; e entre a realidade e a negação há uma concatenação contínua de 

realidades e possíveis percepções menores (KANT, 2012, pp. 193, 194).  

 

Atentemos a esse ponto específico da filosofia kantiana: a concepção da sensação inteligível 

como grau intensivo, e vejamos nisso a inspiração da psicologia experimental. A psicologia 

experimental seguirá na direção de mensurar a gradação intensiva da sensação. É 

precisamente esse modo de inquirir a sensação que Bergson verá como indício de uma 

“confusão prévia entre a duração e a extensão, a sucessão e a simultaneidade, a qualidade e a 

quantidade” (DI, p. 9)26. Se a intensidade da sensação é objetivada como uma unidade simples 

                                                 
26 O aspecto confuso das antecipações da percepção não passou despercebido dos próprios estudiosos de Kant.   

Jorge Filho (2012, p. 58), na nota de rodapé de seu artigo dedicado às complexidades das Antecipações da 

Percepção, cita Guyer (1987): “Os componentes forma e material em intuições empíricas – isto é, as formas 
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justaposta a outras unidades simples, ela aparece então esvaziada de sua heterogeneidade 

qualitativa. Há na própria definição de grandeza intensiva uma “confusão” que é preciso 

desfazer.  

 

2.1.2 A noção de grandeza intensiva na psicologia experimental  

 

O problema lançado à noção de grandeza intensiva é a inquirição de como 

intensidades se dizem quantidades na própria experiência. “Que pode haver de comum, do 

ponto de vista da grandeza, entre o extensivo e o intensivo, entre o extenso e o inextenso?” 

(DI, p. 12). Esse problema visa esclarecer a confusão interna à noção, que tem suas raízes 

aquém do nível discursivo e conceitual. Há uma imagem confusa sob a noção, derivada na 

própria experiência, que é preciso esclarecer. É preciso expor “em que consiste essa ideia” 

(DI, p. 13) e como nasce a confusão que a constitui, remetendo-se à experiência. Em parte, 

essa confusão se explica pela estruturação que o intelecto exerce sobre os dados sensíveis na 

constituição da experiência, o intelecto “gosta das distinções bem demarcadas, que sem 

dificuldade se exprimem com palavras, e das coisas com contornos muito definidos” (DI, p. 

16). “[...] porque gostamos das coisas simples e porque nossa linguagem está mal feita para 

traduzir as subtilezas da análise psicológica” (DI, p. 20). Portanto, essa confusão tem sua 

origem no próprio modus operandi do intelecto e do senso comum.     

 

Representamos uma maior intensidade de esforço, por exemplo, um maior 

comprimento de um fio enrolado, como uma mola, que ao esticar-se ocupará um 

espaço maior. Na ideia de intensidade, e até na palavra que a traduz, encontraremos 

a imagem de uma contração presente e, por conseguinte, uma dilatação futura, a 

imagem de uma extensão virtual e, se assim pudéssemos dizer, de um espaço 

comprimido (DI, p. 13).  

 

Vejamos que, quando Bergson interroga a “consistência da ideia” de intensidade, 

encontra essa “imagem de uma extensão virtual” e certas analogias que nivelam intensidade e 

quantidade, “espaço comprimido”, “mola”, e mais adiante, uma metáfora mitológica: 

 

Parece-nos que a força psíquica, aprisionada na alma como ventos no antro de Eolo, 

espera aí apenas por uma oportunidade para escapar. A vontade vigiaria esta força e, 

de tempos a tempos, abrir-lhe-ia uma saída, proporcionando uma descarga para o 

efeito desejado. Refletindo bem, veremos até que esta concepção grosseira do 

esforço entra, em larga medida, na nossa crença nas grandezas intensivas (DI, p. 25). 

 

                                                                                                                                                         
espacial e temporal e matéria sensorial – não são diferentes graus de uma coisa que podem ser gradualmente 

transformados um no outro, mas são intrinsecamente diferentes”. Cf. KANT, 2012, p.197. 
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Entretanto, evidenciar as analogias e metáforas constitutivas da ideia feita de intensidade não 

explica como ela é feita, como surge na experiência e como a intensidade se funde com a 

quantidade. Como se dá esse salto do intensivo ao extensivo, como esses dois termos de 

natureza diferente se agrupam numa só ideia, como apreender a “natureza dessa operação” 

(DI, p. 13)? Nunca será suficiente podar as arestas, os efeitos, os excessos de uma confusão 

intelectual, criticar e analisar no nível dos construtos, dos discursos, dos conceitos, confiar na 

dialética. A própria confusão originária, no nível da experiência, precisa ser esclarecida, 

explicada e por fim dissolvida. O que se quer, no fundo, é remeter a confusão e a ilusão 

interna desse construto filosófico à confusão prévia entre tempo e espaço, presente no senso 

comum, na filosofia e na ciência.  

Ao problema de como uma intensidade se traveste de grandeza, apresentam-se 

duas soluções insuficientes: a) a do senso comum, de ordem prática; b) e a das teorias 

mecânicas, de ordem científica e filosófica. Bergson examina as duas soluções procedendo 

por uma exaustiva redução à experiência concreta. É assim que ele encontra ao fundo delas 

um solo comum. Nas duas soluções, as variações afetivas são traduzidas na linguagem do 

“mais ou menos” sem que isso seja problemático. Ora, isso sinaliza o berçário por excelência 

das imprecisões teóricas, das ilusões e dos falsos problemas, incluindo o problema da 

liberdade!  

O que diz o senso comum e os hábitos gerais do cotidiano? A “solução que 

imediatamente se apresenta” é que a intensidade das sensações se define por suas “causas 

objetivas”, um estado psicológico recebe sua intensidade da quantidade do estímulo ou do 

objeto externo. A observação experimental da psicofísica e da psicofisiologia parece não dizer 

nada de diferente: “é incontestável que uma sensação mais intensa de luz é a obtida ou a obter 

mediante o maior número de fontes luminosas, supostas à mesma distâncias e idênticas a si” 

(DI, p. 13). No entanto, essa solução não resolve o problema. E por que não? É que por ela 

“não se explicam as diferenças de intensidade que estabelecemos entre os fatos psicológicos 

profundos, que provém de nós e não de uma causa externa” (DI, p. 14). Então, a explicação da 

intensidade de nossas sensações por suas causas tem um limite evidente: há certos arroubos 

emotivos, certas variações de sentimento, impossíveis de serem explicados por uma 

causalidade simplória.  

A explicação causal se restringe às sensações gerais de nosso cotidiano, submerso 

na “atenção à vida” (MM, p. 7), as sensações habituais, reguladas pelo automatismo de 

recognição e ação do senso comum. Na experiência ordinária imersa no mundo prático, as 

sensações se referem aos objetos manipulados, ou seja, um objeto que eu levanto me dará uma 



36 
 

sensação segundo a medida do seu peso. Todavia, as experiências extraordinárias são 

igualmente reais, os lapsos, as variações afetivas, as sensações incomuns que são igualmente 

partes da experiência concreta e elas não se explicam por essa causalidade simplória. A 

célebre passagem da degustação da madeleine em No Caminho de Swann exemplifica esses 

arroubos.  

 

Mas no mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito, 

tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. 

Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem a noção de sua causa. Rapidamente 

se me tornaram indiferentes as viscitudes da minha vida, inofensivos os seus 

desastres, ilusória a sua brevidade, da mesma forma como pera o amor, enchendo-

me de uma essência preciosa; ou antes, essa essência não estava em mim, ela era eu. 

Já não me sentia medíocre, contingente, mortal. De onde poderia ter vindo essa 

alegria poderosa? (PROUST, 2010, p. 64, grifo nosso). 

 

Vejamos que por força dos hábitos ordinários da inteligência, o personagem procura a “causa” 

de sua estranha variação afetiva nos objetos, no chá, no biscoito. “Sentia que estava ligada ao 

gosto do chá e do biscoito [...]. Bebi um segundo gole no qual não achei nada além do que no 

primeiro, um terceiro que me trouxe um tanto menos que o segundo” (PROUST, 2010, p. 64).  

O automatismo habitual do senso comum e da inteligência procura nas causas 

objetivas a razão das sensações. Porém, isso apenas faz perder a compreensão delas. É que o 

senso comum e a inteligência tendem ao “objetivismo”, à confusão dos signos emitidos pelos 

objetos com o próprio objeto, como diz Deleuze (2003, p. 27), “pensamos que o próprio 

‘objeto’ traz o segredo do signo que emite e sobre ele nos fixamos, dele nos ocupamos para 

decifrar o signo. Por comodismo, chamemos objetivismo essa tendência que nos é natural ou 

pelo menos habitual”. O nosso utilitarismo espontâneo apreende da experiência as 

quantidades, por isso tendemos a exprimir nossas emoções na linguagem do mais ou menos.  

A segunda solução, decerto mais “sutil”, põe as impressões do senso comum 

como “um pressentimento vago” das verdades que as “teorias mecânicas e sobretudo 

cinéticas” (DI, p. 14) objetivam com exatidão matemática. No subsolo inconsciente as 

sensações nascem por força das transações entre os movimentos moleculares do organismo 

com os movimentos moleculares da matéria. Assim, a sensação seria uma tradução desses 

inconscientes choques entre partículas, “[...] de modo que as sensações, sentimentos e ideias 

que se sucedem em nós se poderão definir como resultantes mecânicas, obtidas pela 

composição dos choques recebidos de fora com os movimentos que animavam anteriormente 

os átomos da substância nervosa” (DI, p. 112). Desse modo, explica-se perfeitamente porque 

a intensidade de uma sensação pode ser dita uma grandeza: ela é efeito das grandezas do 

mundo material.  
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No entanto, Bergson diz: “esta última hipótese é pelo menos tão verossímil como 

a outra, mas não resolve melhor o problema”. E isso pela seguinte razão: “É possível que a 

intensidade de uma sensação demonstre um trabalho mais ou menos considerável levado a 

cabo no nosso organismo, mas é a sensação que nos é fornecido pela consciência, e não este 

trabalho mecânico” (DI, p. 15, grifo nosso). O trabalho mecânico do movimento das 

moléculas pode ser verificado na matéria:  

Se o universo é constituído por átomos em movimento, então qualquer efeito físico 

(movimento de cada átomo) resulta de uma causa direta (movimento do átomo que o 

atinge). Como o efeito está sujeito às leis da medição, deveria ser previsível. O 

funcionamento do universo físico era comparado ao do relógio ou de qualquer boa 

máquina, ou seja, organizado e preciso (SCHULTZ, D.; SCHULTZ, S., 2013, p. 26). 

  

Mas a causalidade e a previsibilidade não são verificáveis no seio da própria sensação; o abalo 

molecular orgânico-cerebral é inapreensível à consciência! Se a causalidade é evidente numa 

dimensão estritamente material de nossa fisiologia, o psiquismo perdura irredutível a ela. E 

não se poderá estender a inteligibilidade aplicável a uma região da experiência à outra; muda-

se a região da experiência, altera-se a lógica; “Pois, para Bergson a lógica é, sempre, 

descrição de uma região da realidade” (PRADO Jr., 1988, p.59).   

Portanto, há nessa solução uma considerável imprecisão metodológica: o que se 

oferece na experiência à consciência é tão somente a intensidade da sensação, e nada mais. 

Desse modo, a intensidade da sensação não pode ser referida ao inconsciente movimento 

molecular do organismo – exceto por uma hipótese metafísica! Por conseguinte, a resposta 

fornecida pelas teorias mecânicas e cinéticas é inverificável experimentalmente, visto que, 

não se pode dizer rigorosamente científica, mas é no máximo uma hipótese metafísica. 

Já nessas páginas iniciais do Ensaio, Bergson esboça o procedimento de seu 

empirismo superior: a) evidenciar a pluralidade dos domínios da experiência concreta, os 

“fatos psicológicos profundos”, as variações intensivas rebatidas sobre a crosta de hábitos 

ordinários do senso comum e da linguagem, indiscriminadamente reduplicados pela filosofia 

(e depois pela ciência; b) submeter as explicações e soluções ao teste crítico da experiência 

imediata. E assim, o substrato puramente especulativo das ideias que prescrevem o 

determinismo psíquico será flagrado e exposto.   

 

Nunca se demonstra, nunca se demonstrará, que o fato psicológico seja determinado 

necessariamente pelo movimento molecular [...] apenas a experiência poderá estabelecer 

que esse último acompanha o primeiro. Ora, a ligação constante dos dois termos nunca se 

verificou experimentalmente a não ser num número muito restrito de casos [...] (DI, p. 115 

grifo nosso). 
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Como já ficou claro, o problema do amálgama da intensidade com a quantidade não se 

resolve apenas no nível da análise do conceito. “Não será a explicitação analítica do conceito, 

mas o aprofundamento da experiência que o gerou, a ‘dilatação’ da experiência que marcará o 

progresso do conhecimento” (PRADO Jr., 1988, p. 112). Só se poderá resolver a contento esse 

problema, ou antes colocá-lo de tal maneira que por si só desdobre uma solução, verificando 

as articulações do real sob os conceitos, as divisões internas à experiência concreta.  

Por que afinal só retemos a grandeza de uma intensidade sentida? “Devemos 

buscar a razão disso no estado da experiência” (DELEUZE, 1999, p. 98). É preciso então 

estabelecer a intensidade pura, depurada dos elementos extensivos e das causas objetivas da 

sensação, que se prolongam na extensão dos músculos envolvidos nesse esforço. Para tal, é 

preciso de início sublinhar esses “[...] estados de alma que parecem-nos, com ou sem razão, 

bastarem-se a si próprios” (DI, p. 16, grifo nosso). Esses estados, por sua própria intensidade, 

são rebeldes e furtivos, irredutíveis a efeitos de causas objetivas. Eles podem então evidenciar 

concretamente a intensidade em sua pureza, tal como se insinua na experiência real. São as 

emoções estéticas.  

As emoções estéticas exigem uma intelecção diferenciada, que abra mão da 

medida, da quantidade, da causalidade, enfim, da linguagem matemática e objetivista. Essas 

emoções estéticas servirão como uma espécie de paradigma dos “estados de alma” (DI, p. 23), 

já que qualquer sentimento indeterminado, irredutível às causas objetivas, será visto como 

emoção estética, como “é o caso das alegrias e tristezas profundas, das paixões refletidas [...]” 

(DI, p. 16). O sentimento do belo não será patrimônio exclusivo do gênio ou do artista, antes, 

“[...] todo o sentimento por nós experimentado se revestirá de um caráter estético, contanto 

que seja sugerido, e não causado” (DI, p. 22, grifo nosso). Uma emoção apenas sugerida será 

pura variação intensivo-qualitativa; é isso que a difere das sensações cotidianas, meras 

reações à excitações e respostas automáticas aos estímulos. Uma emoção apenas sugerida é 

irredutível a uma reação, a um efeito equivalente a causa.  

Convém pois seguir o fio dessas variações intensivo-qualitativas, evidente nas 

emoções estéticas, e assim estabelecer o talho das diferenças de natureza que se miscigenam 

na experiência concreta. Dessa forma, os afetos irredutíveis à causalidade são seccionados, e 

sublinhados como expressão concreta da intensidade pura. Eles são colocados em uma série 

distinta da intensidade de um esforço, no qual intervém a grandeza das causas objetivas e da 

extensão muscular. Não mais “representarmos da mesma maneira intensidades de natureza 

muito diferentes, a intensidade de um sentimento, por exemplo, e a de uma sensação ou de um 

esforço” (DI, p. 15, grifo nosso).  
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A intensidade de um afeto é dissociada da intensidade do esforço, como uma série 

divergente a ser analisada separadamente. A diferença de natureza entre as duas séries deve 

ser apresentada, em oposição à grosseira representação que as homogeneízam como 

diferenças de grau. Esse procedimento não apenas responde como nasce na experiência o 

compromisso da intensidade com a grandeza, mas também busca desfazer a confusão desse 

compromisso, hábito ordinário do senso comum.  

É relevante atentar para o valor e a função que as emoções estéticas têm no Ensaio 

(RODRIGUES, 2013, p. 81). Esses “estados raros” (DI, p. 24) compõem uma série exemplar 

de experiências que exprime a lógica imanente do “progresso qualitativo”. Por progresso 

qualitativo se quer dizer a variação qualitativa que gera algo novo, furtando-se assim ao 

princípio da conservação de energia (DI, p 119), sobre o qual se apoia o determinismo 

psíquico. Se na variação afetiva há um progresso interno, há crescimento, uma sucessão não 

repete o mesmo, não há apenas conservação, mas criação de algo imprevisível.  

Além disso, a análise dos qualis das emoções estéticas são exemplos de um tipo 

de investigação psicológica diferenciada, distinta da empreendida pela psicologia 

experimental. Essa abre mão dos instrumentos lógicos de mensuração, já que as variações 

afetivas só podem se apresentar como uma composição de elementos heterogêneos, para a 

qual a linguagem matemática é inadequada. Cada novo elemento que entra na série desses 

estados de alma a altera profundamente. Cada acréscimo é um crescimento, uma 

metamorfose. Logo, a intensidade pura só pode ser apreendida como variação qualitativa. A 

noção de qualidade “constitui um ponto crucial na análise” (PAIVA, 2005, p. 38) e só por ela 

a emoção estética se apresenta à análise, que é um verdadeiro combate ao “emprego abusivo e 

perigoso das noções de quantitativas dos psicólogos associacionistas” (THIBAUDET, 1923 

apud PAIVA, 2005, p. 38).  

Mais do que opor-se simplesmente às análises de “uma psicologia grosseira, 

vítima da linguagem” (DI, p. 127), abrindo mão de uma “interpretação cômoda” (DI, p. 50), 

essas análises bergsonianas se fazem em um estilo expressivo. Sabemos que Bergson não se 

limita à crítica das formas conceituais, ele ambiciona algo positivo no nível da expressão, o 

que só é possível na composição de um estilo em filosofia que beira a literatura. Bergson 

alude isso em certos momentos do Ensaio.  

 

Se agora algum romancista audacioso, rasgando o véu habilmente tecido do nosso 

eu convencional, nos mostrar sob esta lógica aparente uma absurdidade fundamente, 

soba está justaposição de estados simples uma penetração infinita de mil impressões 

diversas que já deixaram de ser na altura em que os nomeamos, louvamo-lo por nos 

conhecer melhor do que nós próprios (DI, p. 104).  



40 
 

 

A fineza da análise das variações qualitativas busca rasgar o “véu habilmente tecido” pelos 

automatismos regrados pela linguagem ordinária. E assim, exprimir os matizes e as nuances 

das qualidades em suas relações geradoras de novas qualidades. Só se pode alcançar isso 

através de certo trabalho com a linguagem análogo ao do romancista.  

 

Avaliamos o talento de um romancista pelo poder com que retira do domínio 

público, a que a linguagem assim os fizera descer, sentimentos e ideias que procura 

restituir, por uma multiplicidade de pormenores que se justapõem, a sua primitiva e 

viva individualidade (DI, p. 126).   

 

Se por um lado as análises das emoções estéticas têm uma função crítica e local de 

liberar os processos psíquicos dos invólucros da quantificação, consequentemente da 

causalidade, por outro, elas exprimem um elemento genético essencial da filosofia de 

Bergson, sua relação com a arte – talvez mais essencialmente com a música do que com a 

literatura27! A relação do bergsonismo com a arte parece explicar seu estilo, o “tema lírico que 

percorre toda sua obra” (DELEUZE, 1999, p. 38), e da “literatura como desejo obscuro da 

filosofia” (PAIVA, 2005, p. 409). Não se poderá exprimir a melodia interna da duração, os 

ritmos do tempo, senão por um estilo que avizinha a língua da música, em oposição à 

grosseria do conceito em sua forma tradicional. O estilo imagético de Bergson, portanto, é 

uma necessidade incontornável de seu pensamento, e não um mero adorno postiço.   

Seria um exagero ver entre esse modo singular de análise e o modo da psicologia 

experimental a oposição de um espírito de finura, tipicamente francês, ao pesadume 

geométrico alemão? É verdade que se pode ver aí apenas a distinção entre procedimento 

filosófico e procedimento científico. Contudo, consideremos o artigo A filosofia francesa, 

dedicado à revisão da história da filosofia. Nele, Bergson (2006) traça algumas linhas gerais 

do pensamento francês e coloca a “tendência sentimental”, que vai de Pascal a Maine de 

Biran, como uma invenção tipicamente francesa. Vejamos que essa “tendência” tipicamente 

francesa está: 

ao lado, ou antes, abaixo da tendência racionalista, recoberto e frequentemente 

dissimulado por ela [...] que se poderia chamar sentimental, com a condição de 

tomar a palavra “sentimento” na acepção que lhe dava o século XVII e aí 

compreender todo conhecimento imediato e intuitivo. Ora, esta Segunda corrente 

deriva, como a primeira, de um filósofo francês. Pascal (1623-1662) introduziu em 

                                                 
27 Assim como as emoções estéticas parecem ser a matriz dos demais sentimentos, a música parece ser a matriz 

das demais artes. Os processos de um servem para explicar os demais. O que faz pensar que a relação essencial 

do pensamento é mais com a música do que com a literatura; o estilo literário seria expressão dessa relação 

essencial, da língua se avizinhando com a música, com o que Bergson chama de ritmo. Essa vizinhança da 

filosofia com a música não é exatamente original, “o princípio que subjaz a toda filosofia da música, o de que 

arte e filosofia iluminam-se reciprocamente, parece ter sustentado alguns dos sistemas metafísicos dos últimos 

séculos. Basta lembrarmos o estatuto que a música instrumental (ou música absoluta) ocupou durante a filosofia 

romântica alemã” (SOCHA, 2006, pp. 10, 11). 



41 
 

filosofia uma certa maneira de pensar que não é a pura razão, pois ela corrige pelo 

“espírito de finura” o que o raciocínio tem de geométrico [...] (BERGSON, 2006, p. 

259). 

 

No século XIX, acrescentou-se a esse tipo de introspecção dois métodos de investigação 

psicológica:  

 

de um lado, o conjunto dos procedimentos de mensuração do qual fazemos uso nos 

laboratórios, e, de outra parte, o método que poderíamos chamar clínico, o que 

consiste em recolher observações de doenças e mesmo provocar fenômenos 

mórbidos (intoxicação, hipnotismo, etc). Destes dois métodos, o primeiro foi 

praticado, sobretudo na Alemanha; embora ele não seja negligenciável, ele está 

longe de ter dado o que se esperava dele (BERGSON, 2006, p. 264). 

 

Podemos ver assim uma oposição mais profunda, entre uma tendência de análises que buscam 

seguir os contornos sinuosos da experiência e o apego geométrico da tradição alemã, que teve 

sua culminância no laboratório de Leipzig?28  

As análises de Bergson procedem por simpatia à lógica imanente das emoções 

estéticas, muito mais uma experimentação do que uma interpretação. Prado Jr. (1988) afirma 

que essas análises já exprimem a Intuição enquanto método filosófico. “Antes mesmo de se 

estabelecer explicitamente a teoria da intuição como La pensée et le mouvant, está já aqui o 

procedimento em todos os seus pormenores” (p. 86). Tudo se passa como se matéria analisada 

fosse experienciada em sua tendência interna, pululando por violentar o investigador. O 

exemplo do sentimento da graça demonstra: não se pode investigar o sentimento da graça 

sem ser comovido, possesso, invadido por ele, o “o espaço ‘separador’ é diluído numa 

temporalidade em que as partes se identificam” (p. 85).  

Não será mediante a observação fria de um sujeito teórico armado com seus 

instrumentos lógicos de mensuração que se poderá apreender as emoções estéticas. Procede-

se por simpatia, “através da qual nos transportamos ao interior de um objeto para coincidir 

com aquilo que ele tem de único, e consequentemente, de inexprimível” (PM, p.187). Por 

outro lado, é a própria matéria em questão que nos assedia, que atinge nossa sensibilidade 

num “contágio físico” (DI, p. 21).  

 

ora é o sentimento sugerido que interrompe a custo o tecido cerrado dos fatos 

psicológicos que compõe nossa história; ora deles afasta a nossa atenção em que, no 

entanto, nos leva a perde-los de vista; ora, por fim, se substitui a eles, nos absorve, e 

se apodera de toda nossa alma (DI, p. 22). 

 

Os procedimentos artísticos, a música, a dança, etc., são liberações de emoções estéticas do 

claustro dos automatismos ordinários. E nessa liberação, que desvela o vínculo profundo entre 

                                                 
28 Algumas razões da psicologia experimental surgir na Alemanha estão em SCHULTZ, D.; SCHULTZ, S., 

2013, p. 63.  



42 
 

simpatia física e moral, estética e ética. A variação qualitativa que constitui o sentimento do 

belo se prolonga no sentimento moral, aquele insinua a ideia deste. “No sentimento gracioso 

entrará, portanto, uma espécie de simpatia física e, ao analisar o encanto dessa simpatia, 

vereis que vos agrada pela sua afinidade com a simpatia moral, cuja ideia é por ela sutilmente 

sugerida” (DI, p. 19, grifo nosso).  

A comoção com uma obra de arte alude um afeto moral que promove uma espécie 

de comunhão superior, a qual dissolve a relação sujeito-objeto que regula nossos 

automatismos habituais. Isso nos atira numa temporalidade heterogênea que interrompe o 

tempo cronológico do cotidiano; é que o progresso qualitativo que constitui a emoção estética 

é análogo ao progresso qualitativo que constitui o sentimento moral. Por conseguinte, os 

sentimentos morais podem ser analisados de maneira análoga aos sentimentos estéticos (DI, p. 

23). Assim, essas análises dos qualis das emoções estéticas se estendem igualmente à moral, 

que nesse sentido, é apreendida como um processo de criação análogo, gerado pelo afeto.  

A percepção desse liame afetivo entre estética e moral parece se avizinhar a dos 

moralistas franceses29. A citação que Bergson faz de La Rochefoucauld a respeito da piedade, 

ainda que para criticá-la, parece sugerir isso. O autor alude que a máxima do duque não leva 

em conta os progressos qualitativos da emoção, que borram a fronteira entre o sentimento 

imediato e a conduta piedosa. Se a piedade é “uma habilidosa previdência para futuros males” 

(DI, p. 23), como diz o duque, então aí há um cálculo diluindo os afetos em raciocínios, logo, 

trata-se de “uma forma inferior de piedade”. A piedade superior entendida como progresso 

qualitativo, engendrada como um processo estético, nasce mais de um desejo de sofrimento 

do que do receio dele, combinando “aspiração a descer” e o “sentimento de superioridade aos 

bens sensíveis” (DI, p. 24) – espécie de piedade trágica!  

Esse estilo na descrição das nuances dos sentimentos beira a literatura. No 

entanto, porta uma necessidade estritamente filosófica: exprimir a duração. O problema do 

estilo não está à margem dos problemas centrais do bergsonismo. Ele diz respeito à exigência 

de se obter a “visão direta do espírito pelo espírito” (PM, p. 45). E Bergson não deixa de 

perceber que a arte, na apreensão da temporalidade enquanto progresso qualitativo, obteve 

mais sucesso do que a filosofia, “o romancista e o moralista não haviam ido, nessa direção, 

mais longe do que o filósofo?” (PM, p. 22, grifo nosso). O filósofo, tal como um Kant, reteve 

desse fluxo apenas o “congelamento superficial” (PM, p. 22), as grosseiras formas do sujeito 

teórico.  

                                                 
29 Cf. ROSENFILD, 2001, p. 15. 
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A duração e os matizes das qualidades não podem se apresentar por meio do 

conceito representativo. Nisso, tanto a psicologia experimental como a filosofia moderna 

fracassam, detidas na grosseria do conceito enquanto representação. O recurso ao estilo 

pretende ultrapassar essa grosseria por meio de “ideias concretas que uma franja de imagens 

ainda envolve” (PM, p. 45). Bergson se munirá de imagens, de analogias, essas últimas muito 

diferentes das tradicionais em filosofia, fundadas em formas estáticas. Analogias de 

tendências, de processos, de movimentos, que buscam apreender não a semelhança das 

formas, mas uma comunidade profunda de tendências. Diz Lapoujade (2013, p. 57): 

 

Em que a analogia bergsoniana distingue-se da analogia clássica? Ela é 

rigorosamente inversa, pois não se baseia mais em termos fixos, mas si em 

movimentos.  Em Bergson, só há analogia entre movimentos ou tendências. Ela não 

é mais estruturada, portanto, por uma medida [...].  

 

As imagens e analogias bergsonianas buscam estender à realidade a lógica do espirito, uma 

lógica estética, criadora, como diz Chermniavski (2007, p. 131), trata-se de “identificar o 

mundo a uma obra de arte [...] que permite ao mundo despojar-se justamente das identidades 

entre suas partes constituintes”30. A representação de generalidades do conceito só alcança a 

superfície das coisas, a dimensão redutível ao espaço, à homogeneidade dos elementos e à 

quantidade. Para exprimir a interioridade das coisas requer-se imagens ou conceitos 

imagéticos. Não mais proceder por representação, mas por alusão, pelo sugerir. “Assim que 

abordamos o mundo espiritual, a imagem, caso ela procure apenas sugerir, pode nos dar a 

visão direta, ao passo que o termo abstrato, que é de origem espacial e que pretende exprimir, 

nos deixa o mais das vezes na metáfora” (PM, p. 45). As nuances e matizes das variações 

qualitativas da interioridade só poderão ser expressas pelo sugerir das imagens fluidas, 

trabalhadas estilisticamente.  

 

2.1.3 Breve esboço do cenário das psicologias experimentais 

 

Na problemática do Ensaio o cenário científico das psicologias experimentais 

pode ser reduzido a um denominador comum: o determinismo psíquico. Isso significa que 

Bergson não problematiza as psicologias do seu interior, mas de um ponto de vista externo, 

estritamente filosófico. Ele constata os pressupostos e as implicações filosóficas envoltos nos 

resultados da psicologia experimental; suas ilusões e falsos problemas. Há uma imprecisão 

teórica que mescla observação experimental e metafísica, e tal confusão precisa ser desfeita. A 

                                                 
30 Cf. ES, p. 24. 
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fim de esclarecer a crítica de Bergson às psicologias de sua época, repassemos, muito 

resumidamente, o cenário da emergência da psicologia experimental. Já sabemos que a noção 

de grandeza intensiva possibilitou alguma exatidão matemática na investigação psicológica 

(DI, p. 58), que enfim deixa de ser mero anexo da metafísica (VIDAL, 2013, p. 61) para 

conquistar o estatuto de ciência. Para tal, a psicologia teve de se ajustar às exigências da 

Crítica de Kant: 

 

Segundo Kant, em seus Princípios metafísicos da ciência da natureza [...], a 

psicologia empírica para se provar com ciência propriamente dita deveria: 

1. Descobrir o seu elemento de modo similar à química, para com isto efetuar 

análises e sínteses;  

2. Facultar a esse elemento um estudo objetivo, em que sujeito e objeto não se 

misturem como na introspecção;  

3. Produzir uma matematização mais avançada que a geometria da linha reta apta a 

dar conta das sucessões temporais da nossa consciência [...] (FERREIRA, 2013, p. 

97, grifo nosso).  

 

A psicologia obterá o “seu elemento” apoiada em sua relação com a fisiologia: a 

sensação. Em 1826 surge o Manual de Fisiologia, do fisiólogo alemão Johannes Müller, que 

explica a gênese do mundo percebido pela teoria das energias nervosas específicas. Como diz 

Ferreira (2013, p. 98), tratava-se de “uma espécie de ‘kantismo fisiológico’”. Segundo a 

teoria, “a estimulação de determinado nervo sempre provocava uma sensação característica, 

porque cada nervo sensorial possuía energia específica própria” (SCHULTZ, D.; SCHULTZ, 

E., 2013, p. 57). A sensação como explicação da percepção do mundo e das representações 

mentais se converterá em um objeto com um grau de exatidão superior ao do esquema ideias-

impressões, utilizado pelos empiristas do século XVIII. A vantagem da noção de sensação é 

que ela articula em si as dimensões física (estímulos externos), fisiológica (enquanto tradução 

das energias nervosas) e psicológica (FERREIRA, 2013, p. 98) possibilitando o cruzamento 

da investigação da mente com o campo da fisiologia. Daí porque a sensação tornou-se um 

objeto privilegiado e o elemento fundacional da psicologia experimental.  

Em 1860, um discípulo de Müller chamado Hermann von Helmholtz propôs a 

teoria das inferências inconscientes, que explicava a gênese das representações psicológicas 

com a exatidão de um silogismo. As sensações passadas seriam as premissas maiores de um 

silogismo, organizando, inconsciente e automaticamente, as premissas menores fornecidas 

pelas sensações presentes. As representações psicológicas seriam as conclusões. A 

introspecção experimental seria o método empírico de análise, que decomporia as 

representações psicológicas em sensações passadas (premissas maiores) e sensações 

presentes (premissas menores) (FERREIRA, 2013, p. 99).  
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O método experimental para reencontrar esses componentes do silogismo da 

consciência era o da introspecção disciplinada; esforço exaustivo e treinado de inversão do 

processo espontâneo de constituição das representações mentais. O objetivo do método era 

dissecar as partes do silogismo antes da síntese. A introspecção disciplinada, orientada por um 

aparato lógico-técnico, foi o recurso inicial da psicologia para estabelecer a observação 

experimental que lhe dava status científico e seu uso se estenderá até Willhelm Wundt, pai da 

psicologia científica.  

Retornando à expressão de Ferreira (2013, p. 98), o que quer dizer “kantismo 

fisiológico” senão que o homem, em sua empiricidade, tornou-se sujeito e objeto de saber? A 

psicologia, como outras ciências, teve de lidar com o problema da constituição de seus 

saberes, despojando-se da metafísica. Procedeu então fundando a condição de seu saber no 

próprio campo empírico que buscava constituir, ou seja, estabelecendo correlatos dos 

transcendentais kantianos. Com isso, a ciência moderna passa a ser marcada pelo borramento 

das fronteiras entre o transcendental e o empírico, muito bem demarcadas pela Crítica 

kantiana.  

 

Surge, então, no final do século XIX, na Alemanha, o projeto da psicologia enquanto 

ciência da experiência, tomando como base a fisiologia, calcado no conceito de 

sensação como elemento objetivo e matematizável. Esse conceito de sensação 

ocupou na psicologia o lugar do sujeito transcendental em Kant, permitindo que 

Willhelm Wundt propusesse a psicologia como ciência independente (FERREIRA, 

2013, p. 27).  

 

A penetração da objetivação científica na região inviolável do transcendental perfaz a 

configuração específica das ciências modernas. 

 

Elas seriam, também, uma corrupção ao pensamento kantiano, pois olvidam a 

verdadeira função da Crítica e excluem a pergunta pelo fundamental, contentando-se 

em fundar o transcendental no empírico, ou melhor, fazendo valer o empírico como 

transcendental. Caracteriza-se, assim, a analítica da finitude, mantendo o pensar 

refém de uma antropologia. Um dos componentes fortes da épistémè moderna seria 

a redução da linguagem e do homem à condição de simples objeto de conhecimento 

(KREAMER, 2008, p. 258). 

 

É interessante pensar a relação dessa configuração específica das ciências 

modernas com o “problema da liberdade” abordado por Bergson no Ensaio. É no momento 

que a psicologia, em sua constituição como ciência, faz da sensação um “elemento objetivo e 

matematizável”, que a subjetividade é tomada por uma inteligibilidade causal derivada dos 

fenômenos da natureza. Desse modo, aquela indeterminação reservada ao Eu no sistema de 

Descartes (res cogitam) e no sistema de Kant (sujeito transcendental) é suprimida pela 
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objetivação científica, assim, a ideia de liberdade tende a aparecer como problemática. A 

psicofísica de Fechner é o exemplo por excelência desse assalto da causalidade ao psiquismo.  

No mesmo ano em que Helmholtz elaborou sua teoria das inferências 

psicológicas, surge o livro Elementos de Psicofísica, de Gustav Fechner. E foi a psicofísica 

que “abriu espaço para a primeira formulação de psicologia reconhecida como científica pelos 

novos padrões do século XIX”, ou seja, ajustada aos “vetos kantianos” (FERREIRA, 2013, p. 

101). Com a designada fórmula Weber-Fechner a sensação é objetivada com exatidão e a 

matematização do psiquismo, para usar um dito kantiano, ultrapassa a “geometria de uma 

linha reta” (FERREIRA, 2013, p. 100). Fechner, com sua psicofísica, introduz na objetivação 

da sensação a sofisticação lógica do cálculo diferencial, que visibiliza as diferenças mínimas 

entre uma sensação e outra (DI, p. 55). Embora não tenha sido o marco que instituiu a 

psicologia como ciência, preparou o caminho, estabelecendo a “equação que relaciona a 

‘quantidade da sensação’ com a excitação correspondente” (DI, p. 53). Ora, tal refinamento 

lógico e matemático na intepretação dos estados psíquicos implica necessariamente uma 

supressão da liberdade.  

Os estados psíquicos e as sensações, tomados como unidades estáveis, podem ser 

explicados pela causalidade, formulando assim um determinismo psíquico. A confusão inicial 

é a redução da sensação a unidades instantâneas, graus, que necessariamente teriam intervalos 

igualmente calculáveis, perdendo-se por completo a realidade processual das sensações. “O 

erro de Fechner [...] foi ter acreditado num intervalo entre duas sensações sucessivas S e S’, 

quando de uma para outra apenas há uma passagem, e não uma diferença no sentido 

aritmético da palavra” (DI, p. 57, grifo nosso). Não apreender as passagens, os processos e os 

progressos qualitativos é perder de vista a liberdade vivida. Com isso, os estados psíquicos 

como pontos, permitem que uma causalidade análoga a dos fenômenos físicos se aplique 

sobre eles. Portanto, pode-se ver na psicofísica a concreção discursiva do “sistema ilusões” do 

entendimento. Embora use de um sofisticado instrumental lógico de mensuração das mínimas 

sensações, não é mais do que o refinamento da confusão prévia do entendimento, que estende 

os conceitos aplicáveis a matéria, ao espaço, ao extenso, à quantidade, em algo de natureza 

diferente. Com isso, o psiquismo e a sensação é reduzida à homogeneidade matemática. É 

nesse sentido que o rigor científico, proliferando sobre uma confusão fundamental, acaba por 

perder de vista o que busca investigar, sofisticando as ilusões do senso comum. 

 

A ciência crê operar uma ruptura em relação à atitude natural, promovendo os dados 

da experiência vivida a objetos pensáveis dentro de um espaço lógico. A passagem 

da rua ao laboratório é pensada como uma passagem da atitude ingênua da 

percepção à atitude crítica e exigente do pensamento rigoroso. A análise bergsoniana 
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começa por colocar à prova esta suposição filosófica da prática científica. É, de fato, 

a categoria de grandeza intensiva inaugurada como exigência do pensamento 

rigoroso? Opera ela uma nova distribuição das regiões da experiência, ou prolonga, 

apenas, tornando-a mais nítida e inflexível, a topologia imaginária do senso comum? 

(PRADO Jr., 1988, p. 74). 

 

Portanto, a noção de grandeza intensiva em seu funcionamento, possibilidade de 

mensurar as mínimas sensações, acaba por reduplicar as grosserias dos hábitos do senso 

comum, “dizemos que temos mais ou menos calor, que estamos mais ou menos tristes” (DI, p. 

11). Do ponto de vista do registro genético da crítica bergsoniana, a psicofísica não é mais do 

que a sofisticação intelectual da percepção confusa do senso comum (DI, p. 57). Ela tende a 

estender desvairadamente a mensuração sobre a totalidade da experiência, tal como o senso 

comum toma a parte pelo todo, limitado a resultados práticos. Mas do ponto de vista do 

registro genealógico, a psicofísica é herdeira da matemática universal de Kant, para quem as 

“formas devem estar prontas a priori na mente” (KANT, 2013, p. 72), para quem o império da 

aritmética está fundado nas formas transcendentais da percepção, como já foi mostrado. Se a 

experiência possível tem sua condição transcendental nas sínteses matemáticas, a medida e a 

causalidade podem se estender necessariamente à universalidade. Se a medida e a causalidade 

são as únicas inteligibilidades possíveis, a liberdade se torna impossível de ser pensada como 

um acontecimento real, no seio da vida.  

Daí a necessidade de circunscrever a inteligibilidade matemática ao seu estrito 

limite, ou seja, a matéria, e mais estritamente, ao espaço. Ela não é aplicável à vida. Em 

Matéria e memória, Bergson mostra que o surgimento do vivo introduziu uma “zona de 

indeterminação” na natureza (MM, p. 29)31. Se os fenômenos físicos podem ser explicados 

pela causalidade, a vida está envolta em indeterminação. Mas qual seria a lógica interna a essa 

zona de indeterminação do vivo? “Pois, para Bergson a lógica é, sempre, descrição de uma 

região da realidade” (PRADO Jr., 1988, p.59). No Ensaio a lógica interna dessa 

indeterminação, se apresenta como duração; lógica que será reencontrada em campos de 

problemas mais amplos nos livros seguintes; “um alargamento progressivo no conhecimento 

da duração, e consequentemente no da liberdade [...]” (TORRES 2006, p. 13).  

Tudo se passa como se fosse necessária uma insurreição dos domínios da 

experiência concreta irredutíveis ao império universal da matemática; a psicofísica e a 

psicofisiologia.  A mudança de registro da psicologia, de anexo da metafísica para ciência, não 

ampliou as condições de apreensão desses domínios, processos vivos da consciência.  Essa 

mudança apenas tornou a metafísica um anexo sutil, travestido de cientificidade. Pois é 

                                                 
31 Cf. ES, p. 12.  
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somente por um vestígio metafísico que se aplica aos processos vivos a mesma lógica dos 

fenômenos físicos (PM, p. 200). Pressupõe-se uma ontologia do idêntico, onde se funda uma 

matemática universal. A psicologia experimental só apreende o “que há de físico-químico nos 

fenômenos vitais antes que àquilo que é propriamente vital no vivo” (PM, p. 36). Para 

apreender o que é “propriamente vital no vivo”, requer a crítica dos substratos metafísicos que 

impedem sua investigação, as ilusões da psicologia. Isso é algo diferente de negá-la como 

ciência, antes, é circunscrevê-la ao seu limite estritamente científico, que para Bergson “[...] 

tem por objeto o estudo do espírito humano enquanto funcionando utilmente para a prática” 

(MM, p. 9).  O problemático é que a psicologia confunde, usando as imagem de Bergson, 

(PM, p. 13), o “desenho exterior” (produtos acabados da experiência) e a “coloração interna” 

da subjetividade (os processos constitutivos da experiência), recobrindo com conceitos 

estáticos os domínios dinâmicos da experiência.  

 

Ao passar da estática para a dinâmica, esta psicologia pretender raciocinar sobre os 

fatos que se realizam tal como raciocinou sobre os realizados, se nos apresenta o eu 

concreto e vivo como uma associação de termos que, distintos uns dos outros, se 

justapõem num meio homogêneo, verá a surgir à sua frente insuperáveis 

dificuldades (DI, p. 108, grifo nosso). 

 

Ou como diz Prado Jr. (1988, p. 80) acerca do psicólogo que incorre nessa hybris do 

entendimento, ele “[...] ausenta-se da experiência interna e tematiza justamente o que está 

necessariamente ausente da consciência direta. Ele dissolve a carne da experiência no ácido 

do esquematismo mecanicista e a reduz ao tênue universo dos conceitos da física”. Pois bem, 

tal hybris do intelecto produz uma série de dificuldades, vácuos teóricos, especulações, que 

acabam por formular falsos problemas, dentre eles, o problema da liberdade.   

 

2.1.4 Desmontando a maquinaria do determinismo psíquico 

 

A crítica de Bergson ao determinismo psíquico demonstra o resultado da 

“confusão prévia entre a duração e a extensão, a sucessão e a simultaneidade, a qualidade e a 

quantidade” (DI, p. 9, grifo nosso). Essa confusão é o berçário por excelência das imprecisões 

teóricas, das ilusões e dos falsos problemas. As razões dessas confusões estão na 

convergência do registro genético e do registro genealógico; isto é, as operações próprias da 

inteligência, envoltas no complexo de hábitos e imperativos sociais, e as coordenadas 

históricas dos sistemas filosóficos, que reificam discursivamente as confusões do senso 

comum.  
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É verdade que será apenas em Evolução Criadora que Bergson aprofundará essa 

crítica, inscrevendo o determinismo na história da pensamento filosófico. Mas o Ensaio 

“desmonta teoricamente os argumentos deterministas, mostrando seus equívocos conceituais 

[...], em vista de uma discussão propriamente filosófica, o questionamento do problema da 

liberdade” (PEREIRA, 2011, p. 20, grifo nosso). Como se dá efetivamente essa 

desmontagem? Podemos dizer que Bergson reduz o determinismo aos seus elementos, certo 

maquinário discursivo feito basicamente de três peças: a) lei de conservação de energia; b) 

paralelismo psicofísico; c) associacionismo. O procedimento de Bergson, seguindo seu 

empirismo radical, prescreve: 1. Submeter essas peças a uma exaustiva prova empírica; 2. 

Desvelar seus substratos metafísicos mascarados de científico; 3. Evidenciar que a fonte 

dessas ilusões metafísicas é a confusão prévia da duração com o espaço. O efeito final desse 

procedimento será menos a invalidação desses postulados do que a evidenciação dos casos 

restritos em que eles são válidos. 

a) Lei de conservação de energia   

Atentemos que o determinismo criticado por Bergson é aquele “em sua forma 

mais recente” (DI, p. 111), “tal como se produz atualmente” (DI, p. 115). Ou seja, há um 

caráter contemporâneo nesse determinismo. Ele deve sua fundamentação à primeira lei da 

termodinâmica, a lei da conservação de energia. A emergência da noção de energia, e da lei 

científica a ela associada, exprime a especificidade desse determinismo:  

 

Como o princípio da conservação de energia foi considerado inflexível, não há 

átomo algum, nem no sistema nervoso nem na imensidade do universo cuja posição 

não seja determinada pela soma das ações mecânicas que os outros átomos exercem 

sobre ele. E o matemático que conhecesse a posição das moléculas ou átomos de um 

organismo humano, num determinado momento, bem como a posição e o 

movimento de todos os átomos do universo capazes de o influenciar, calcularia com 

uma precisão infalível as ações passadas, presentes e futuras da pessoa a que 

pertence este organismo (DI, p. 112).  

 

A lei de conservação de energia instaura um equilíbrio molecular universal que apaga do 

universo as condições da criação e do surgimento do novo. A causalidade e a previsibilidade 

se tornam absolutas, ou seja, a eficácia do tempo é colocada entre parênteses. 

O nascimento da lei de conservação de energia é um evento histórico recente 

(entre 1842 e 1847) e seria útil evidenciar os fatores que o envolvem. O sentido disso é 

aprofundar da crítica de Bergson o “recente” e o “atualmente” sinalizado, esclarecendo a 

dimensão combativa ao presente dessa crítica. 

Thomas Kuhn (1989) analisou algumas peculiaridades da emergência da lei de 

conservação de energia, constatando que:  
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A história da ciência não oferece nenhum exemplo mais marcante do fenômeno 

conhecido como descoberta simultânea. [...] Quatro cientistas europeus, amplamente 

dispersos – Mayer, Joule, Colding e Helmholtz – todos, exceto o último, trabalhando 

em completa ignorância dos outros (PP, 101, 104). 

 

O autor evidencia alguns fatores que possibilitaram esse curioso evento:  a) a “disponibilidade 

dos processos de conversão”, b) a “preocupação com motores”, c) a “filosofia da natureza” (p. 

109). Passemos rapidamente em revista esses fatores, com o intuito de compreender a 

universalização do princípio de conservação de energia, como um caso exemplar de 

transposição de soluções validas num domínio estritamente prático, ao domínio teórico e 

especulativo, constituindo assim um substrato metafísico, tal como diz Bergson (PM, p.7). 

Por “disposições dos processos de conversão”, Kuhn (1989) designa:  

 

corrente de descobertas que dimanaram da invenção de Volta da bateria em 1800. 

[...] A corrente elétrica invariavelmente produzia calor e também luz, [...] pela 

eletrólise, a corrente podia superar forças de afinidade química, fazendo assim da 

cadeia de transformações um círculo completo (p. 109).  

 

A invenção da bateria tornou possível um conjunto de inovações técnicas e a elaboração de 

sistemas de conversões de força. Embora antes disso houvesse certa tecnologia de conversão 

de força, como a transformação de movimento em cargas eletrostáticas, isso “pouco parecia 

de importância central para a investigação científica” (p. 110). É no século XIX que se dá a 

ignição da entrada dos processos de conversão de força nos laboratórios científicos. A 

proliferação de inventos laboratoriais “iam inevitavelmente de uma variedade de fenômenos 

químicos, térmicos, elétricos, magnéticos”. E esses fenômenos, que anteriormente eram 

desconexos, passam a constituir uma rede complexa de “múltiplas inter-relações”, delineando 

assim a “‘nova visão’ que a ciência física adquirira, entre 1800 e 1835” (p. 111).  

Contudo, essas inovações tecnológicas e científicas, sozinhas, não garantem a 

constituição da lei de conservação de energia. É verdade que nesses sistemas de conversão de 

forças se verificava algo como um princípio de conservação de força, porém ele portava de 

alguma forma a extensão universal da lei conservação de energia.   

Para Kuhn (1989) dois elementos faltavam no trabalho desses cientistas pioneiros: 

um instrumental lógico e técnico de quantificação total das relações de força, e a noção de 

trabalho. É com a entrada em cena desses dois ingredientes que se dará o salto na pesquisa 

científica e que a lei universal da conservação de energia será formulada. “A ‘relação 

mensurável’ com um padrão dado, das diversas forças físicas é um ingrediente essencial da 

conservação da energia, tal como a conhecemos, [...]” (p. 118). No entanto, o que fica claro é 
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que esses dois ingredientes essenciais não nascem ali, nos laboratórios científicos. Eles advêm 

do mundo da produção industrial, surgem da “preocupação com os motores”, traço específico 

da ciência do século XIX, e “produto secundário bem conhecido da Revolução Industrial [...], 

principal fonte dos conceitos” (p. 118). Por isso, é absolutamente impreciso ver nas ideias 

metafísicas, como a conservação da vis viva de Leibniz, a origem da lei de conservação de 

energia. Foi a emergência de um capitalismo industrial e os problemas de engenharia que 

derivam dele, tornaram possível a instrumentalização de ideias metafísicas como a de Leibniz. 

A sofisticação tecnológica de quantificar as relações de força, constitutiva da lei de 

conservação de energia, surge do conjunto de soluções aos problemas surgidos na indústria, 

assim como do “interesse governamental pelos motores” (p. 130).  

Praxedes e Jacques (2009), num artigo intitulado O princípio de conservação da 

energia: a convergência dos diferentes sentidos, ao retomarem a investigação de Kuhn, 

afirmam que “com a consolidação da revolução industrial e a emergência de um novo tipo de 

capitalismo – o capitalismo industrial – as interações entre ciência, tecnologia e sociedade se 

darão de forma cada vez mais estreita” (p. 3). É dessa estreiteza que surge a lei de 

conservação de energia. É nesse cenário que a noção de trabalho, entre outras unidades de 

medição, irá possibilitar o refinamento tecnológico da quantificação das relações de força, 

sem a qual seria impossível fornecer uma solução ao problema essencial dos motores. “Qual o 

peso [...] que cada uma dessas máquinas pode elevar ao longo de uma distância fixa para um 

dado dispêndio de zinco? Esta questão é básica para todos os seus programas de investigação” 

(KUHN, 1989, p. 118). Nesses problemas de ordem mecânica, nesses sistemas fechados de 

produção que exigem economia de força e combustível, a noção de trabalho surge como um 

operador imprescindível, o “contributo mais decisivo para a conservação de energia devida ao 

interesse que o século XIX teve pelos motores” (p. 127). 

Entretanto, a conexão desses fatores parece deixar ainda “grandes lacunas 

conceituais”, certa insuficiência na explicação da emergência da lei de conservação de 

energia, com toda sua extensão universal. Nas ideias dos cientistas promulgadores da lei em 

questão, “a noção de uma força metafísica imperecível oculta parece ser prioritária em relação 

à investigação e quase sem relação com ela” (p. 131, grifo nosso). Donde viria afinal essa 

“força metafísica”; algo absolutamente discrepante do mundo industrial e, em tese, do mundo 

científico? Kuhn (1989) sugere que tal noção não deriva de metafísicas antigas como a de 

Leibniz, mas de um movimento filosófico contemporâneo ao surgimento da indústria, a 

Naturphilosophie. Tal filosofia punha o  
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organismo como a metáfora fundamental da sua ciência universal, os 

naturphilosophen procuraram constantemente um princípio unificador único para 

todos os fenômenos naturais. Schelling, por exemplo, afirmou “que os fenômenos 

magnéticos, elétricos, químicos e, por fim, mesmo os orgânicos deveriam estar 

entrelaçados numa grande associação [...]. Mesmo antes da descoberta da bateria, ele 

sublinhou que, “sem dúvida só uma força única se manifesta através das suas várias 

aparências nos [fenômenos] da luz, eletricidade, e assim por diante” (p. 134). 

 

Conclui-se então: na constituição história da lei de conservação de energia há essa 

promiscuidade com elementos de especulação metafísica.  

O que Bergson constata é que os efeitos da carga metafísica da lei de conservação 

de energia, participa do problema da liberdade: “é necessário reconhecer que a parte de 

liberdade que nos resta depois de uma aplicação rigorosa do princípio da conservação de força 

é bastante diminuta” (DI, p. 116). Não é que Bergson questione a validade do princípio de 

conservação de força, largamente verificável nos sistemas mecânicos e elétricos. A crítica é à 

flexão do que só é aplicável em casos restritos à totalidade do real. Em Evolução criadora ele 

denunciará o caráter arbitrário e artificioso dessa universalização: 

 

Ora, se houvesse apenas energia cinética no mundo ou mesmo se, além da energia 

cinética, houvesse apenas uma única espécie de energia potencial, o artifício da 

medida não bastaria para tornar a lei artificial. A lei de conservação da energia 

exprimiria realmente que algo se conserva em quantidade constante. Mas há, na 

verdade, energias de natureza distinta e a medida de cada uma delas foi 

evidentemente escolhida de modo a justificar o princípio da conservação de energia. 

A parte de convenção inerente a esse princípio é portanto bem grande, ainda que 

certamente haja solidariedade entre as variações das diversas energias que compõem 

um mesmo sistema, que justamente tornou possível a extensão do princípio através 

de medidas convenientemente escolhidas (EC, p. 263). 

 

Por conseguinte, essa problematização não é anticientífica, mas se dá num âmbito 

estritamente filosófico, já que se trata de questionar o componente filosófico entranhado no 

construto científico. “Apenas pedimos à ciência que permanecesse científica e não se fizesse 

acompanhar por uma metafísica inconsciente” (PM, p. 74, grifo nosso). É evidente o substrato 

metafísico na universalização da conservação; “durante muito tempo, dispensou-se um 

princípio conservador universal. Na sua forma atual, e após a elaboração da teoria mecânica 

do calor, o princípio da conservação de energia parecia perfeitamente aplicável à 

universalidade dos fenômenos físico-químicos” (DI, p. 118, grifo nosso).  

O princípio de conservação é perfeitamente válido em sistemas fechados cujos 

processos são reversíveis. “Notemos, além disso, que toda a aplicação inteligível da lei de 

conservação de energia se faz a um sistema cujos pontos, capazes de se moverem, também 

são suscetíveis de voltar à sua posição inicial” (DI, p. 118). A universalização sustentada pela 

especulação metafísica estende à totalidade da natureza essa reversibilidade, como se o 
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universo estivesse desprovido de tempo, como se ele fosse um conjunto de instantes imóveis; 

visão reducionista e empobrecedora, como mostra o físico contemporâneo Ilya Prigogine 

(2011, p. 25, grifo nosso):  

 

A natureza apresenta-nos ao mesmo tempo processos irreversíveis e processos 

reversíveis, mas os primeiros são a regra, e os segundos, a exceção. [...] Nenhuma 

descrição da ecosfera seria possível sem os inúmeros processos irreversíveis que 

nela se desenrolam. Os processos irreversíveis, em compensação, correspondem 

sempre a idealizações: devemos negligenciar a fricção para atribuir ao pêndulo um 

comportamento reversível, e isto só vale como uma aproximação. 

  

Do ponto de vista de Bergson, essa universalização empobrecedora tem finalidades práticas, 

“visa, antes de tudo, tornar-nos senhores da matéria. Mesmo quando especula, preocupa-se 

ainda em agir, o valor das teorias científicas sendo sempre medido pela solidez do poder que 

nos dão sobre a realidade” (PM, p. 37, grifo nosso). Agir sobre a matéria mais do que 

conhecê-la. Ampliar o poder de manuseio, sofisticar a quantificação das grandezas em 

relação, visando todo e qualquer processo. Isso concerne mais à razão prática do que à razão 

teórica; “a função é industrial, comercial, militar, sempre social” (PM, p. 90). Não seria 

também nesse sentido que deveríamos entender o funcionamento da noção de grandeza 

intensiva nas psicologias experimentais? Não se trata de uma unidade que mensura um 

movimento possível, uma reação em potência equacionada a uma excitação? Não há nisso a 

maximização da quantificação dos estados psíquicos simultânea a minimização de suas 

qualidades? Essa quantificação dos estados psíquicos não seria análoga ao cálculo da relação 

entre a quantidade de combustível e quantidade de trabalho aplicado aos motores?  

A lei de conservação de energia contém certa “hipótese psicológica” (DI, p. 115), 

uma concepção do funcionamento psíquico equalizado ao equilíbrio universal das moléculas. 

Seria preciso pensar a relação dessa “hipótese psicológica” ao referido cenário industrial e ao 

domínio exploratório da matéria. Em última instância, a concepção da lei de conservação de 

energia implica um “erro de ordem psicológica”, derivado da profunda incompreensão da 

duração vivida – que é algo muito diferente de um tempo “que desliza sobre os átomos inertes 

sem mudar nada neles” (DI, p. 119). Nesse ponto, Bergson faz uma crítica ao mecanicismo 

próxima a de Nietzsche (2006), em Crepúsculos dos Ídolos; são os “erros psicológicos” que 

fertilizam as teorias mecanicistas.   

 

[...] O homem projetou fora de si os seus três “fatores interiores”, aquilo em que 

acreditava mais firmemente, a vontade, o espírito, o Eu – extraiu a noção de ser da 

noção de Eu, pondo as “coisas” como existentes à sua imagem, conforme a noção do 

Eu como causa. É de admirar que depois encontrasse, nas coisas, apenas o que havia 

nelas colocado? – A coisa mesma, repetindo, a noção de coisa, [é] apenas um reflexo 

da crença no Eu como causa... E até mesmo o seu átomo, meus caros mecanicistas e 
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físicos, quanto erro, quanta psicologia rudimentar permanece ainda em seu átomo! 

[...] (p. 42). 

 

b) Paralelismo psicofísico 

Se o princípio de conservação de energia arroga aplicar-se à vida psíquica é 

porque contém implícita uma concepção dela; a “universalidade do princípio de conservação 

de energia só pode admitir-se graças a alguma hipótese psicológica” (DI, p. 115). Qual seria 

essa hipótese? Que a série dos fenômenos físico-químicos se reduplica na série dos estados 

psíquicos, ou seja, o paralelismo psicofísico. “[...] sensações, sentimentos e ideias que se 

sucedem em nós se poderão definir como resultantes mecânicas, obtidas pela composição de 

choques recebidos de fora com os movimentos que animavam anteriormente os átomos da 

substancia nervosa” (DI, p. 112). No limite, a própria consciência seria explicada como um 

epifenômeno que emerge dos movimentos moleculares do cérebro. “Sem que se saiba como 

[...] a consciência viria de uma região desconhecida sobrepor-se às vibrações moleculares” 

(DI, p. 115). O paralelismo psicofísico aparece como uma peça que faz penetrar a 

inteligibilidade dos movimentos atômicos na vida interior, denegando assim a diferença dos 

processos vitais da consciência. Certa concepção de que a consciência seria apenas um teatro 

que encena ser prescrito pelas moléculas do organismo (DI, 116).  

A causalidade é inteligibilidade dos movimentos atômicos; os movimentos 

presentes são determinados pelos movimentos passados. Os estados psíquicos são explicados 

como resultantes desses movimentos. Com efeito, perde-se nessa intelecção a realidade estrita 

dos processos do eu vivo e concreto. Cabe então esclarecer em que medida esse paralelismo 

psicofísico se demonstra experimentalmente.  

 

É que num movimento encontrar-se á a razão do outro, mas não de um estado de 

consciência: apenas a experiência poderá estabelecer que este último acompanha o 

primeiro. Ora, a ligação constante dos dois termos nunca se verificou 

experimentalmente a não ser num número muito restrito de casos e para fatos que, 

na opinião de todos, são quase independentes da vontade (DI, p. 115, grifo nosso). 

 

Se o paralelismo psicofísico não pode ser demonstrado na experiência, torna-se absolutamente 

ilegítimo reduzir os processos do eu vivo aos movimentos moleculares do cérebro. A grade de 

inteligibilidade do mecanicismo se mostra vaga, imprecisa, inadequada, mera especulação 

aplicada à vida mental. Trata-se apenas de uma generalização totalizante de um paralelismo 

verificável em casos muito restritos, de ordem mais fisiológica do que psíquica, “uma 

vibração determinada no tímpano e uma perturbação determinada do nervo auditivo produzem 

determinada nota da escala” (DI, p. 114). A formalização teórica desse paralelismo termina 



55 
 

por “resolver a priori o problema da liberdade” (DI, p. 114), tornando a liberdade um mero 

efeito de superfície, uma ilusão a ser dissolvida por um rigor teórico.  

Marinê Pereira (2011) revisa as críticas de Bergson ao paralelismo psicofísico 

distinguindo três níveis de crítica: o histórico, o empírico e o lógico. “Histórico, porque 

recupera as diferentes concepções erigidas pelo pensamento humano [...]; empírico, porque 

retoma os dados científicos, reexaminando-os e reordenando-os [...]; e por fim, lógico, porque 

a sua origem remonta a uma ilusão” (p.18).  Esses três níveis apontados pela autora podem 

facilmente ser reduzidos a duas partes da crítica da precisão, o registro genético e o registro 

genealógico. O primeiro concerne aos dados derivados da biologia, que referem-se ao vivo 

inteligente em sua relação com a matéria como origem das ilusões. O segundo concerne às 

prescrições históricas dos sistemas filosóficos, que reificam discursivamente as ilusões.  

A crítica de Bergson ao paralelismo psicofísico envolve a “busca genealógica” do 

“determinismo contemporâneo” (PEREIRA, 2011, p 19). Contudo, não se pode ver o 

paralelismo psicofísico científico como um filho legítimo do clássico paralelismo corpo e 

alma. É importante ter em vista essa diferença. O paralelismo psicofísico pseudocientífico 

sustentado por uma metafísica mascarada é uma coisa muito diferente do paralelismo 

manifestamente metafísico dos “maiores pensadores” (DI, p. 114), Espinosa e Leibniz. O 

Ensaio apresenta ao menos uma diferença essencial entre esses dois paralelismos: “Espinosa 

dizia que os modos do pensamento e os modos de extensão se correspondem, mas sem jamais 

se influenciarem: desenvolvem, em duas línguas diferentes, a mesma eterna verdade” (DI, p. 

114, 115). Ou seja, o determinismo filosófico não constitui um determinismo absoluto como o 

paralelismo pseudocientífico. 

Entretanto, a plena efetivação do determinismo no interior da vida psíquica 

depende de um último maquinário. 

 

c) O associacionismo  

 O pai do associacionismo certamente é David Hume, que em seu empirismo via 

na identidade substancial do eu nada mais do que um feixe de percepções, uma coleção de 

ideias e impressões, que seriam conectadas por certos princípios, semelhança, contiguidade, e 

causa e efeito (HUME, 2011, p. 60). O que é problemático no associacionismo do ponto de 

vista bergsoniano? Precisamente o liame entre uma ideia ou percepção e outra, como 

explicação geral da constituição do espírito. A relação entre um instante e outro, explicada por 

um princípio geral, faz perder o processo real de fusão desses instantes, que os contrai num 
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fluxo contínuo e autoprodutivo. Para Bergson, não é possível dar conta da natureza do espirito 

movimentando imagens inertes, que tendem a explicar o espírito por uma conexão causal 

entre estados inertes. Isso abre a vaga para a instalação do determinismo.  

O associacionismo criticado por Bergson, todavia, é o que “considera como 

absoluta a determinação dos fatos de consciência uns pelos outros” (DI, p. 115). Não se trata 

precisamente da filosofia de Hume, mas de uma hipótese psicológica que explica a vida 

psíquica pelo nexo causal entre os instantes inertes. A explicação por associação de Hume diz 

respeito a um sujeito formal e teórico, que sua crítica empírica tinha por prioridade explicar, a 

fim de destituí-la de transcendência. O que Bergson acha insuficiente e impreciso é a 

totalização dessa explicação, sua extensão às camadas profundas da experiência.  

 

Escavando por baixo da superfície de contado entre o eu e as coisas exteriores, 

penetramos nas profundezas da inteligência organiza e viva, e assistiremos à 

sobreposição, ou antes, à fusão íntima de muitas ideias que, uma vez dissociadas, 

parecem excluir-se sob a forma de termos logicamente contraditórios (DI, p. 106, 

grifo nosso). 

 

Logo, o associacionismo tem seu limite na camada externa da experiência, perfilada pela 

linguagem e pelos imperativos sociais, além de dispostas à comunicação. Eu penso e ajo de tal 

modo, posteriormente, explico-me a mim mesmo e a outrem os meus atos, por uma 

associação de momentos. Porém, essa explicação, necessariamente, será um empobrecimento 

dos processos que constituíram meu pensamento e minha ação.  

 

O erro do associacionismo foi ter eliminado, primeiramente, o elemento qualitativo 

do ato a cumprir, para apenas conservar o que tem de geométrico e impessoal; à 

ideia deste ato, assim, descolorida, foi necessário associar então alguma diferença 

específica para distinguir de muitas outras. Mas está associação é mais obra do 

filósofo associacionista, que estuda o meu espírito, do que do meu próprio espírito 

(DI, p. 124).  

 

A explicação associacionista recorta da experiências a relação dos produtos 

internes, assimilados na “forma banal” (DI, p. 105) da linguagem comum. Depreciando por 

completo os processos abundantes de fusão e interpenetração, que envolvem as singularidades 

dos afetos e a temporalidade viva. Esses processos profundos é que são genéticos, geram 

nossos atos singulares, que não podem ser explicados por associação de “estados” gerais e 

inertes. Por isso, a associação é uma explicação absolutamente inadequada aos atos futuros. É 

possível explicar uma ação passada pela associação, assimilando-a assim ao geral, mas 

sempre que forem explicadas ações futuras pela associação, se descambará em determinismo, 

uma vez que essa explicação conta com a causalidade.  
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Hume não está em oposição à Bergson, diz Deleuze (2012), já que o primeiro se 

restringe à explicação “do superficial em nós, o formalismo da consciência”. De fato, 

“somente a afetividade pode justificar o conteúdo singular, o profundo, o particular” (p. 123). 

A duração do eu e todos os dilemas da hesitação, do tatear, da problematização que geram 

nossos atos se explicam no domínio do afeto, da sensação intercalada, do pasmo, do encanto. 

O que é grave é subsunção da sucessão temporal a uma relação causal, pois é precisamente 

nesse ponto que se perde a liberdade real.  

É através do nexo causal que o determinismo penetra na subjetividade, 

suprimindo a potência criadora do espírito de engendrar futuros inusitados. Em um nível 

profundo, no qual cada “estado psíquico” está a integral totalidade de alguém. Em cada 

partícula do espírito está o todo de alguém (DI, p. 127). O fator problemático no 

associacionismo é que toma o modelo da física como explicativo. Tal modelo só se aplica a 

nossa experiência nas camadas mais externas, que “tendem cada vez mais a adquirir a forma 

de uma multiplicidade numérica, e a desdobrar-se num espaço homogêneo” (DI, p. 105). O 

modelo da física prescreve estados inertes, justapostos e relacionados por um liame causal. 

Por isso,  

 

para Bergson, a concepção associacionista do espírito, quando tomada como a única 

medida de explicação da consciência, tende a uma espécie de determinismo. Como 

se a vida do espírito pudesse ser compreendida analogamente ao movimento dos 

corpos no espaço, na medida em que as percepções são geralmente explicadas em 

termos de associações causais (PRACIANO, 2015, p. 69). 

 

Por fim, a crítica de Bergson ao associacionismo o entende como uma lógica 

explicativa geral, que subjaz a filosofia de Mill, a psicofísica de Fechner e a psicofisiologia de 

Wundt. Essa redução das psicologias ao denominador comum da lógica associacionista 

esclarece a continuidade entre as psicologias e Kant. O que há de comum entre Kant e as 

psicologias?  É a explicação do liame entre um instante e outro por um nexo causal, que só é 

possível sob a condição da forma pura do espaço, como placa homogênea cujas sensações são 

recortadas e relacionadas (DI, pp. 76, 77).  

 

2.1.5 As linhas de fatos e a liberação da sensação 

 

Por que a psicologia experimental só consegue reter das sensações e dos estados 

psíquicos a quantidade? É que ela objetiva indiscriminadamente a experiência mista, detendo-

se nos efeitos das causas externas sobre o aparelho muscular, efeitos que são intensidades-

qualidades refratadas sobre a quantidade das causas. A quantidade de peso sobre os músculos, 
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a quantidade de luz sobre o nervo óptico, na percepção confusa do senso comum, subsuma-se 

no resultado das quantidades. Entretanto, em tais experimentos, se colocarmo-nos do ponto de 

vista do agente observado, sua consciência discerne de imediato não uma quantidade, mas 

nuances de qualidades. O bom senso e a inteligência, em injunção com a linguagem e o 

automatismo espontâneo do reconhecimento, refratam essas nuances de qualidade sobre as 

quantidades. Isso é evidente na habitual comunicação da variação de nossas emoções, na 

linguagem do “mais ou menos”. A psicologia experimental, apesar do rigor científico, 

reduplica essa confusão habitual do senso comum, que percepciona confusamente as 

qualidades dos efeitos, mestiçadas na quantidade das causas.  

Seguir a direção das linhas de fato, diz Deleuze (1999), possibilita a elaboração de 

hipóteses. A direção das linhas de fatos “se apresentará [...] com um probabilismo”, “não se 

opõe à hipótese, mas a engloba como hipótese” (p. 97). Essas hipóteses diferem de uma 

abstração vaga, são elaboradas na percepção das tendências do real. A hipótese que Bergson 

traça acerca da sensação (DI, p. 34) se insurge contra a concepção vaga de sensação que há 

em Kant e nas psicologias. É que essa concepção de sensação funciona introduzindo a medida 

e a causalidade na subjetividade, tornando-se o liame entre determinismo psíquico e 

determinismo físico. A hipótese de Bergson pretende desfazer esse emparelhamento, 

arrancando a sensação do esquema mecanicista e fazendo aparecer em seu próprio seio a 

liberdade real.  

A concepção de sensação presente na psicofísica e na psicofisiologia: tradução 

mental dos abalos moleculares do organismo, reduplica velhas imagens presentes em 

Descartes e no fascínio do século XVII pelas máquinas a vapor.  Vejamos: 

Descartes foi claramente influenciado pelo espírito mecanicista da época. Quando 

morou em Paris, ficou encantado com as maravilhas mecânicas instaladas nos 

jardins reais. Passava horas pisando nas placas de pressão para acionar o fluxo da 

água e ativar as figuras, colocando-as em movimento e fazendo-as emitir sons.  

Quando descrevia o corpo humano, fazia referência direta às figuras mecânicas que 

vira. Comparava os nervos do corpo aos canos dentro dos quais corria a água e os 

músculos e tendões às engrenagens e molas. Os movimentos do robô não resultavam 

da ação voluntária da máquina, mas de ações externas, por exemplo, a pressão da 

água (SCHULTZ, D.; SCHULTZ, S., 2013, p. 36). 

A analogia do corpo com a máquina a vapor refere-se aos movimentos reflexos corporais, que 

rompia com a ideia escolástica de que a mente é igualmente responsável pelo pensamento e 

pelo movimento (SCHULTZ, D.; SCHULTZ, S., 2013, pp. 33, 34). Como sabemos, para 

Descartes a natureza da mente é puramente pensamento. O movimento do corpo ficaria a 

cargo de certos reflexos automáticos, análogos ao mecanismo de uma máquina a vapor. No 

entanto, durante esses movimentos, a mente perceberia as lufadas de “espírito animal”, 
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emitidas através dos ductos nervosos. Essas lufadas de “espírito animal” teria uma intensidade 

análoga aos jatos de vapor que movimentavam um mecanismo. A tradução mental dessas 

emissões seria a sensação. 

Por mais grosseira que seja essa analogia, sua imagem se imiscuiu na fisiologia 

moderna. A concepção de sensação como consciência de uma intensidade central que aflui 

pelos nervos e move os músculos está presente em Wundt. O pai da psicologia moderna “fala 

também de uma sensação de origem central, acompanhando a inervação voluntária dos 

músculos e cita o exemplo do paralítico, que tem a sensação muito nítida da força que 

emprega para querer levantar a sua perna, ainda que permaneça interne” (DI, p. 25). Não se 

está tão longe da teoria dos “espíritos animais” cunhada por Galeno de Pérgamo, que em sua 

época fez uma revolução nas pesquisas ao constatar ser o cérebro, e não o coração, “o órgão 

da sensação e do movimento” (CANGUILHEM, 1973, p. 104). É verdade que essa teoria foi 

“desprestigiada e substituída no fim do século XIII pela eletro-neurologia”, mas ainda assim 

deixará como herança a ideia de uma “sensação de origem central”. A analogia migrou para os 

motores elétricos32 e os nervos serão vistos não mais como ductos por onde escoam os 

“espíritos animais”, mas como fios condutores de uma intensidade elétrica. A “sensação de 

origem central” permanece como uma tradução mental da correnteza elétrica.   

Desse modo, se seguirmos a direção das linhas de fatos, como a sensação 

aparecerá? Há nisso um considerável deslocamento teórico, das “teorias mecânicas, e 

sobretudo cinéticas” (DI, p. 15), de seus postulados inverificáveis experimentalmente, para os 

novos achados da biologia e da psicologia. As teorias cinéticas e mecânicas concebem a 

sensação derivada de um movimento de partículas, conforme o paralelismo psicofísico. Elas 

são substituídas pelos achados de Darwin, Willian James e Ribot (DI, pp. 29 – 31). Aclarada 

no interior da vida, à luz dos imperativos vitais, como a sensação aparece? A imagem dela 

como abalo orgânico traduzido pela consciência perde todo o sentido. “Com efeito, parece 

pouco provável que a natureza, tão profundamente utilitária, tenha aqui atribuído à 

consciência a tarefa totalmente científica de nos informar sobre o passado ou o presente, que 

já não dependem de nós” (DI, p. 33). Considerando “o ser vivo por uma certa potência de 

agir” (PM, p. 64), a sensação só pode ser “um índice da reação a acontecer, em vez de uma 

tradução física da excitação ocorrida” (DI, p. 34). Assim, as ideias de “sensação centrífuga” e 

de “sensação de origem central” se revelam ilusórias frente a uma análise rigorosa da 

                                                 
32 Duane Schultz e Sydney Schultz (2013, pp. 61, 62) lembram que desde o final do século XVIII, Luigi Galvani 

(1737 – 1798) realizava experimentos bizarros, fazendo gesticular cabeças de criminosos decapitadas com 

descargas elétricas. 
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experiência real. É que os movimentos musculares não são mera expressão de uma 

intensidade emitia de um centro, intensidade essa que seria uma espécie de mola encolhida 

movendo o corpo ao se estender, “uma contração presente e, por conseguinte, uma dilatação 

futura” (DI, p. 13). Tal concepção é apenas uma ilusão do senso comum fortalecida pela 

ciência (DI, p. 25).  

A sensação não é simples e mensurável, como entende a psicofísica. A sensação é 

complexa, como uma integral constituída de diferenciais, tanto da série de intensidades-

qualidades (as minúsculas eclosões e nuances qualitativas cambiantes), quanto da série das 

intensidades-quantidades (as minúsculas modificações musculares esparsas na superfície do 

corpo interessada em certo movimento).  

 

Mas não será apenas sua expressão? Em que consiste, portanto, a sensação geral de 

repugnância senão na soma dessas sensações elementares? E que podemos aqui 

entender por intensidade crescente senão a quantidade sempre crescente de 

sensações que vêm juntar-se a sensações já percepcionadas? (DI, pp. 35, 36). 

 

De forma que a sensação não pode ser centrífuga, simples expressão de uma intensidade 

central comunicada à periferia do corpo. Ela parece ser mais centrípeta, e constituída por uma 

série de minúsculas variações qualitativas que eclodem das numerosas modificações 

musculares na superfície do corpo. Por um lado, há determinado número de modificações 

musculares na área do corpo interessada em certo movimento. Essas modificações musculares 

são a excitação, o prolongamento no corpo das causas objetivas percepcionadas. Por outro, há 

uma diversidade de qualidades cambiantes que eclodem dessa quantidade de modificações 

musculares, cuja integração constitui a sensação propriamente dita. O que a consciência 

imediata ou consciência pura percebe de pronto trata-se da variação dessas qualidades 

cambiantes. E são esses sinais qualitativos que indicam o movimento a realizar. A sensação é 

um movimento guiado, direcionado por um sinal qualitativo.  

Logo, a sensação é vista por Bergson “sob um duplo aspecto” (DI, p. 60). Nossa 

percepção comum, por um “raciocínio, mais ou menos confuso, interpreta [...]” (DI, p. 58) as 

qualidades dos dados sensíveis refletidas na grandeza das causas objetivas. A consciência 

imediata, sob os imperativos da prática, é clivada pela consciência reflexa (DI, p. 74). Os 

dados imediatos se rebatem nas quantidades, conforme os “hábitos de linguagem, os quais se 

regram eles próprios pelos do senso comum” (PM, p. 7). O primeiro aspecto converge para o 

segundo, constituindo assim o misto da experiência. É essa confusão prévia da experiência 

ordinária que é preciso ser desfeita, ou impedida de ser o ponto de partida do pensamento. A 

consciência reflexa, em injunção com a linguagem, rebate a variação qualitativa sobre uma 
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quantidade de esforço (DI, p. 28), retirada da medida do objeto sobre o qual se exerce esse 

esforço. Só então o efeito qualitativo é recoberto pela quantidade da causa objetiva. É essa 

“percepção confusa” (DI, p. 60) que faz a medida da causa recobrir o imensurável das 

intensidade das sensações. Um alfinete que penetra em meu dedo um centímetro a mais, fará 

minha sensação de dor “aumentar”. Contudo, minha constatação de “aumento” de dor será 

apenas um resumo grosseiro das nuances qualitativas que eclodiram do aumento da extensão 

muscular afetada. A quantidade de modificações musculares empenhadas em expurgar esse 

elemento estranho aumenta, alterando as qualidades da dor. Minha consciência reflexa 

percepciona confusamente o volume do alfinete, a extensão muscular envolvida na reação 

corporal, bem como as alterações qualitativas e reduz tudo à linguagem da quantidade. Assim, 

“a percepção da intensidade consiste numa certa avaliação da grandeza da causa por uma 

certa qualidade do efeito” (DI, p. 60).  

Como abalo orgânico, a sensação é um estado simples, grandeza intensiva. Mas na 

hipótese de Bergson, como índice do movimento futuro, a sensação é complexa e envolve uma 

multiplicidade de qualidades cambiantes. Essa hipótese acerca da sensação faz parte da 

resolução, ou dissolução, do problema da liberdade. A concepção de sensação centrifuga não 

é mais do que um substrato da concepção de sensação como abalo orgânico; essas duas 

concepções dependem do paralelismo psicofísico das teorias cinéticas. A hipótese da sensação 

como esboço de uma ação futura advinda “de todos os pontos da periferia onde o esforço 

introduz uma modificação” (DI, p. 27) opera uma verdadeira liberação da sensação, 

arrancando-a de seu funcionamento no paralelismo psicofísico. Quais as consequências disso? 

É que a sensação como esboço do movimento futuro apresenta-se como guia da ação, 

movimento nascente; é um movimento direcionado, componente da potência de agir do vivo.  

Pensar a sensação como índice da ação se realizando faz ver nossa vida psíquica 

entre duas extremidades: os “movimentos automáticos” e os “movimentos livres” (DI, p. 33). 

Os primeiros são reações habituais e cotidianas às solicitações externas, os reflexos 

musculares e os reconhecimentos automáticos.  

 

sou aqui um autônomo consciente, e sou-o porque tenho toda a vantagem nisso. Ver-

se-ia então que a maior parte das nossas ações diárias se realizam assim e que, 

graças à solidificação, na nossa memória, de certas sensações, de certos sentimentos, 

de certas ideias, as impressões de fora provocam em nós movimentos que, 

conscientes e até inteligentes, se assemelham, sob muitos aspectos, a atos reflexos 

(DI, p. 129). 
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Considerando esse automatismo habitual, de fato, vivemos num determinismo parcial, 

constrangidos por causas externas e automatismos internos. As percepções se prolongam em 

movimentos corporais, e a repetição monta em nossos corpos verdadeiros mecanismos: 

 

Não há percepção que não se prolongue em movimento. Ribot e Maudsley 

chamaram a atenção para esse ponto há bastante tempo. A educação dos sentidos 

consiste precisamente no conjunto das conexões estabelecidas entre impressão 

sensorial e o movimento que a utiliza. À medida que a impressão se repete, a 

conexão se consolida. O mecanismo da operação não tem aliás nada de misterioso. 

Nosso sistema nervoso é evidentemente disposto em vista da construção de 

aparelhos motores, ligados por intermédios dos centros, a excitações sensíveis, e a 

descontinuidade dos elementos nervosos, a multiplicidade de suas ramificações 

terminais capazes certamente de se aproximarem de diversos modos, tornam 

ilimitado o número de conexões possíveis entre as impressões e os movimentos 

correspondentes (MM, p. 105, grifo nosso). 

 

Esses mecanismos montados no corpo prescrevem mais reações do que ações propriamente 

ditas, visto que não são ações escolhidas. É verdade que voluntária e conscientemente nos 

sujeitamos a esses mecanismos habituais e “abdicamos muitas vezes da nossa liberdade [...], 

por inércia ou moleza, deixamos que este mesmo processo local se realize” (DI, p. 129). Esse 

automatismo não surge por conta de alguma defasagem na inteligência ou a algum estado de 

transe. Muito pelo contrário, o automatismo se apoia no consentimento inteligente e 

voluntário da consciência reflexiva, “as impressões de fora provocam em nós movimentos 

que, conscientes e até inteligentes, se assemelham [...] a atos reflexos” (DI, p. 129, grifo 

nosso). Nossa consciência reflexa é constituída em grande parte por esse automatismo 

habitual em injunções com a linguagem, entretecendo uma espécie de crosta sobre o nosso eu 

vivo. E cultivamos todo o “interesse em não abrir esta crosta”! (DI, p. 129).  

Qual o sentido de termos consciência desse índice da ação se fazendo? O sentido 

é a resistência ao automatismo das reações que brotam de nós frente às solicitações externas. 

Se o ser vivo fosse totalmente autômato não portaria consciência de si. A consciência imediata 

do eu vivo nasce dessa resistência a uma reação automática às excitações externas. A 

consciência imediata do eu vivo é constituída dos minúsculos gestos de resistência e 

hesitações, que instauram um índice de indeterminação frente às causalidades externas. A 

razão de ser da consciência é essa resistência, que impõe a indeterminação aos estímulos, um 

refreamento das reações às solicitações externas, condição da formulação de movimentos que 

“diferem sobretudo dos precedentes [movimentos automáticos] por nos apresentarem, entre a 

ação exterior que os ocasiona e a reação desejada que se segue, uma sensação afetiva 

intercalada” (DI, p. 33, grifo nosso).  

Zunino (2010, p. 32) diz a esse respeito.  
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Notemos que a diferença entre uma reação automática e uma ação livre já é 

demarcada aqui, quando se define o movimento livre como aquele que intercala uma 

sensação afetiva entre o estímulo exterior e a reação desejada que se segue. A 

liberdade pode ser sentida no corpo como uma afecção, o que leva Bergson a 

considerar a sensação (dor ou prazer) como um ‘começo de liberdade’, já que, caso 

contrário, esta não teria razão de ser. Perceber a dor como um sinal corporal é algo 

que nos incitar a agir ou, então, a retardar uma ação. Este aviso que se intercala entre 

estímulo e reação só faz sentido para um ser que pode agir livremente, persistindo 

no movimento que vinha realizando, detendo-se ou mudando de atitude. 

 

Essa sensação afetiva intercalada entre as solicitações externas e suas reações são a própria 

hesitação. É preciso dar um tom conceitual à hesitação, vê-la como constitutiva da 

consciência do vivo enquanto duração. O vivo enquanto ser que hesita e dura torna-se 

condição da elaboração, da procura, do tateio, da criação e da formulação do problema que 

lhe concerne. A hesitação, assim, é a condição da criação e da escolha. A hesitação é a própria 

emergência da indeterminação no mundo da matéria, regido pela causalidade física e a 

determinação.  

 

Assim, o ser vivo dura essencialmente; ele dura, justamente porque elabora 

incessantemente algo novo e porque não há elaboração sem procura, nem procura 

sem tateio. O tempo é essa hesitação mesma, ou não é absolutamente nada. 

Suprimam o consciente e o vivo (e só poderão fazê-lo por um esforço artificial de 

abstração, pois, mais uma vez, o mundo material talvez implique a presença 

necessária da consciência e da vida), vocês obterão de fato um universo cujos 

estados sucessivos em teoria são antecipadamente calculáveis [...] (DI, p. 105, grifo 

nosso). 

 

A hesitação, portanto, é o procedimento concreto da duração (DI, p. 134). É a 

recusa vital em responder de imediato a uma excitação externa, a renúncia a uma reação, em 

virtude de uma ação livre, imersa em um gesto de problematização. No lapso temporal no 

qual hesitamos, interrompe-se o prolongamento reativo das causas externas sobre nós, os 

movimentos automáticos que reagem às excitações fisiológicas. As solicitações ao 

reconhecimento e à reação são dobradas, contornadas, sob a condição da hesitação, no 

interior da sensação afetiva intercalada.   

Para Bergson, de direito, todos os vivos portam consciência, mas de fato, essa 

consciência pode estar adormecida (PM, p. 105). Há certos seres organizados como, por 

exemplo, a ameba “em que uma excitação exterior gera uma reação determinada sem passar 

por intermédio da consciência” (DI, p. 33). A excitação externa e a reação imediata se 

encadeiam numa relação de causa e efeito. Assim, as causalidades externas se prolongam em 

reações automáticas, sem a interrupção de um intervalo de hesitação. Esse tempo de hesitação 

é a própria resistência ao automatismo da reação, que explica o surgimento da consciência no 

vivo. Entre o movimento recebido e o movimento devolvido, a consciência se coloca como 
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um lapso, um intervalo, no qual se altera qualitativamente o movimento futuro. Daí porque é 

precisamente essa hesitação que garante a liberdade, e não um fundamento absoluto na razão 

ou no espírito humano. “Neste sentido, a liberdade não apresenta o caráter absoluto que o 

espiritualismo lhe empresta, por vezes; admite graus. – pois, é preciso que todos os estados de 

consciência se misturem com os seus congéneres, como gotas de chuva à água de um lago” 

(DI, p. 127).  

Do automatismo habitual montado em nós ao ato livre, “se sobe por graus 

insensíveis” (DI, p. 33). Nossa existência oscila entre essas duas extremidades. Entre os dois 

extremos há graus, nuances e matizes e imerso neles – hesitamos. Por um lado, reações 

automáticas regulando nossa cotidianidade, por outro, ações livres eclodem raramente, em 

situações de crises ou revoltas internas. Qual o sentido da hipótese da sensação como esboço 

do movimento futuro nesse contexto? É que, “se o prazer e a dor se produzem entre alguns 

privilegiados é provavelmente para lhes autorizar uma resistência à reação automática que se 

produziria. Ou a sensação não tem razão de ser ou é um começo de liberdade” (DI. p. 34, 

grifo nosso).  

Podemos dizer então que Bergson inicia a percepção da liberdade real no seio da 

própria sensação. Precisamente o componente da experiência pelo qual o determinismo 

pseudocientífico penetra na vida interior; liame entre determinismo físico e determinismo 

psíquico. É nesse liame que Bergson enxerga um “começo da liberdade”. E se o Ensaio inicia-

se pela crítica da noção de grandeza intensiva é para desfazer a aparelhagem filosófica que 

mede a sensação sem apreender seu sentido interno, enquanto índice da potência de agir do 

vivo. Fica evidente que a subordinação da sensação ao determinismo molecular universal, 

como elemento mensurável, não passa de uma abstração, substrato de especulação metafísica.  

 

2.2 Crítica à defesa do livre arbítrio 

 

É possível pensar que o problema da liberdade parece a disputa entre filosofia e 

ciência, aquela movida pela defesa do livre arbítrio, e essa pelo determinismo físico, mas isso 

seria simplificar demais as coisas. Rigorosamente falando, não é a ciência, em sua 

especificidade, que instaura o determinismo. O determinismo universal se sustenta sobre a 

“metafísica inconsciente” da ciência, certos substratos filosóficos que impregnam as 

construções científicas.  “Apenas pedimos à ciência que permanecesse científica e não se 

fizesse acompanhar por uma metafísica inconsciente” (PM, p. 74). Não porta a especificidade 

da ciência a extensão do que só tem validade em certo nível do real. Tal extensão é um 



65 
 

procedimento especulativo e, portanto, metafísico. No fundo, o problema da liberdade é 

estritamente filosófico, e diz respeito a disputa de pressupostos filosóficos supostamente 

divergentes.  

A defesa do livre arbítrio é a tentativa filosófica de resistir à extensão universal do 

determinismo mecanicista que se supõe científico. O que Bergson deixa claro é que tal 

resistência é insuficiente e superficial; a defesa do livre arbítrio é um murro no ar, que termina 

por reforçar o determinismo a “questão da liberdade sai intacta desta discussão” (DI, p. 144). 

E por que essa “boa intenção” filosófica é insuficiente e superficial? É porque ela não ataca os 

supostos fundamentais do determinismo, antes, ela mesma está fundada nos mesmos supostos. 

Há muita coisa em comum entre os argumentos do livre arbítrio e o determinismo, já que 

estão sobre o mesmo solo, o mesmo denominador comum: a confusão prévia da duração com 

o espaço! A divergência entre as duas escolas filosóficas não é senão superficial. E a autêntica 

solução do “problema da liberdade” depende crucialmente, segundo Bergson, da dissolução 

da confusão prévia fundamental. Sem isso, qualquer resistência ao determinismo acaba por 

fortificá-lo, acaba colocando tijolos em seu castelo discursivo: o problema da liberdade (PM, 

p. 12). 

O procedimento de Bergson em relação a achar o termo em comum entre as duas 

escolas filosóficas tem o sentido de recusa da dialética (PM, p. 75) e da confiança exclusiva 

na análise dos conceitos. Faz parte do método da precisão descrer da eficácia do verbalismo 

conceitual e rebaixar a análise ao nível da experiência concreta. Aprofundar a experiência real 

no lugar da simples análise conceitual e do debate dialético, alargar a percepção do real a fim 

de deslegitimar certas concepções. Esse é o sentido da imagem do filósofo como um 

escavador das profundidades: “se agora escavar por baixo das duas soluções opostas 

descobrirei um postulado comum” (DI, p. 137).  

Embora Bergson tenha significativas afinidades com o espiritualismo francês, a 

crítica que ele faz à defesa do livre arbítrio exprime sua distância dessa escola. É verdade que 

o espiritualismo francês emerge como resistência ao cientificismo, no sentido de garantir que 

a causalidade da matéria não suprima a liberdade humana.  

 

Os espiritualistas franceses estão de acordo quando enfatizam o que se perde no 

homem quando se tem dele uma concepção puramente cientificista. Antes de mais 

nada, perde-se sua interioridade, que confere significado não apenas ao homem mas 

a todas as outras coisas. [...] A interioridade é, ainda, a sede da iniciativa, do 

princípio, da liberdade; de modo que o homem não é apenas passividade diante do 

mundo dos objetos e de seu corpo, mas também capacidade de agir sobre eles 

(VERGA, 2004, p. 160). 
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Então, em que precisamente Bergson diverge dos espiritualistas? Tal divergência 

se exprimirá claramente na diferença que o Ensaio traça entre ato livre e livre arbítrio. É que 

o espiritualismo não rompe suficientemente com certas ilusões legadas pela história da 

filosofia, donde, aliás, deriva o próprio problema da liberdade. À maneira idealista, ele 

postula uma instância absoluta e reflexiva no sujeito, que lhe garante autonomia em relação à 

causalidade da natureza. Assim, o espiritualismo assume o primado do intelecto, tal como 

Descartes. Com isso, necessariamente, compreende-se que ele participa das mesmas 

confusões e abstrações que a primazia do intelecto traz. É sempre por um arranjo de conceitos 

que o espiritualismo soluciona de antemão os problemas – exatamente como faz o 

determinismo! O jogo do problema e da solução se passa sobre o tabuleiro da representação, 

posto acima da experiência concreta, o que se distingue nos dois casos é apenas a jogada. “[...] 

os deterministas e os seus adversários resolvem a priori em sentidos opostos” (DI, p. 133). 

Ora, todo o esforço de Bergson, seguindo seu empirismo superior, é o de aprofundar a 

experiência, evidenciar seus domínios, e assim desvelar as a ilusões das soluções a priori.  

Assim como Bergson circunscreveu a argumentação determinista ao seu limite, e 

isso pelo exame exaustivo de suas peças discursivas, reportando-as à experiência concreta, 

importa fazer o mesmo com a defesa do livre arbítrio. Ao fazê-lo, a argumentação do livre 

arbítrio revela sua insuficiência, sua incapacidade de constatar a realidade da liberdade. Muito 

pelo contrário, a defesa do livre arbítrio faz parte do próprio “problema da liberdade” e 

contribui para levantar a poeira conceitual que obscurece a experiência real da liberdade.  

A defesa do livre arbítrio pode facilmente ser reduzida a ideia de uma autonomia 

absoluta no sujeito, que garante a atividade viva do espírito, incólume à causalidade da 

natureza. Procede-se então de maneira idealista, à moda de Kant, apelando para resoluções 

anteriores a toda experiência. De um lado haveria a liberdade absoluta no eu, donde jorraria a 

atividade originária do espírito. Do outro, a natureza, a matéria e sua causalidade. Entre os 

dois, o fosso de um dualismo inconciliável. Por isso, a solução do problema da liberdade no 

espiritualismo será muito diferente da solução de Bergson, que procede por um empirismo 

radical. Tal diferença no nível do método, tem por efeito uma diferença no nível das teses, 

embora no nível dos temas haja qualquer similaridade.  

Segundo Leopoldo e Silva (1994) “para afirmar a autonomia do espírito, tais 

doutrinas [espiritualistas] julgam necessário afastar a vida espiritual das solicitações materiais 

que de certa forma a pressionam” (p. 337, grifo nosso). Já Bergson, por uma relação fecunda 

com os ganhos científicos de sua época, fazendo deles uma fonte de precisão filosófica, 

explora a experiência concreta e delineia o domínio em que de fato matéria se mistura ao 
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espírito. Sua teoria da liberdade, portanto, não procederá pela postulação de uma autonomia 

absoluta do espírito, do sujeito, o que faz perde todo o dinamismo, os graus de tensão, os 

trânsitos entre matéria e espírito, enfim, todo o dilema existencial entre o automatismo 

material e a ação criadora.  A defesa do livre arbítrio, procedendo por um idealismo:  

 

representa uma coisa, e não um progresso; corresponde, na sua inércia, à lembrança 

de algum modo congelada da deliberação global e da deliberação final que se tomou. 

Como nos forneceria ela a menor indicação sobre o movimento concreto, sobre o 

progresso dinâmico, pelo qual a deliberação desembocou no ato? (DI, p. 138).  

 

A liberdade só pode ser apreendida no real como progresso, passagens e 

ultrapassagens. O que está em questão é que os fatos privilegiados pelos conceitos são sempre 

inertes, chegadas, paradas, unidades, formas, produtos, coisas. Por conta disso, Bergson se 

recusa a postular uma liberdade absoluta no sujeito; “Neste sentido, a liberdade não apresenta 

o caráter absoluto que o espiritualismo lhe empresta, por vezes; admite graus. – pois, é preciso 

que todos os estados de consciência se misturem com os seus congéneres, como gotas de 

chuva à água de um lago” (DI, p. 127). O dualismo entre matéria e espirito postulado pelo 

espiritualismo é tal que perde as delicadas nuances dos graus entre essas duas extremidades; é 

no entre as duas que se passa o real processo experiencial da liberdade. É esse processo que 

Bergson pretende apresentar.  

 

Daí os dois pontos de vista opostos sobre a questão da liberdade: para o 

determinismo, o ato é a resultante de uma composição mecânica dos elementos entre 

si; para seus adversários, se estivessem rigorosamente de acordo com seu princípio, 

a decisão livre deveria ser um fiat arbitrário, uma verdadeira criação ex nihilo. - 

Pensamos que haveria um terceiro partido a tomar. Seria colocarmo-nos na duração 

pura, cujo decorrer é contínuo, e onde passamos, por gradações insensíveis, de um 

estado a outro: continuidade realmente vivida, mas artificialmente decomposta para 

a maior comodidade do conhecimento usual. Então acreditamos ver a ação sair de 

seus antecedentes por uma evolução sui generis, de tal sorte que encontramos nessa 

ação os antecedentes que a explicam, e no entanto ela acrescenta aí algo de 

absolutamente novo, estando em desenvolvimento neles como o fruto na flor (MM, 

p. 216) 

 

Compare-se o trecho de Matéria e memória acima com esse do Ensaio: “Aliás, ficará 

entendido que são representações simbólicas que na verdade não há duas tendências, nem 

mesmo duas direções, mas um eu que vive e se desenvolve em resultados das suas próprias 

hesitações, até que a ação livre se desprenda como um fruto demasiado maduro” (DI, p. 134). 

O pensamento em duração pretende se colocar na região da experiência que se apresenta 

como condição real da emergência do ato livre, que se ergue dela como um fruto, isto é, a 

duração do eu.  
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Prado Jr. (1988, pp. 116 – 125) traça um paralelo entre os dois projetos filosóficos, 

Bergson e o espiritualismo francês, mais propriamente o espiritualismo de Raivaisson (a quem 

Bergson dedica o último artigo de O Pensamento e o Movente) e Lachelier (a quem Bergson 

dedica o Ensaio). Há certamente algo em comum entre Bergson e Lachelier, “no nível das 

teses, há portanto um encontro entre as duas formas de espiritualismo: a consciência humana 

sempre aparece como derivada de uma espécie de supraconsciência que não se opõe à 

natureza; o sujeito não está definitivamente divorciado do objeto” (p. 118). No entanto, Prado 

Jr. conclui, no tocante ao espirito das duas filosofias, ou melhor, do procedimento, que esse 

paralelismo “é mais ilusório do que efetivo” (p. 124). O procedimento de Lachelier, “aparece 

da perspectiva bergsoniana como viciado em sua mais profunda raiz”. E por quê?  Porque ele 

“incorre o equívoco de supor, em seu ponto de partida, como já dado, justamente aquilo que 

procura engendrar”, isto é, uma instância autônoma a priori. Como vimos, todo o 

procedimento de Bergson é retornar à experiência concreta, abrindo mão das soluções fáceis 

que resolvem a priori os problemas – e acabam formulando problemas insolúveis. Tanto que a 

instauração dessa instância reflexiva a priori não deixa de implicar dificuldades 

incontornáveis,  

 

veja-se por exemplo a questão da liberdade: a consciência a afirma no seu agir 

espontâneo, mas a inteligência a nega ao afirmar a inexorável determinação do efeito 

pela causa; ou então tomemos a tese da independência do espírito em relação à 

matéria, que o idealismo afirma com razão; mas a isso se contrapõe ainda a 

inteligência, mostrando a associação entre vida consciente e atividade cerebral 

(SILVA, 1994, p. 337).  

 

O retorno à consciência imediata (consciência pura) no Ensaio, longe de ser um recurso ao 

cogito fundante de toda reflexão, é um retorno a uma região da experiência anterior ao “eu 

penso”, anterior à emergência da instância reflexiva (consciência reflexiva) em que se funda a 

discursividade. Ora, tal retorno denuncia a consciência reflexiva, que a história da filosofia 

pôs como início e fundamento do conhecimento, como o próprio berçário das ilusões e dos 

falsos problemas, incluindo o da liberdade.  

O pensamento em duração pretende, antes de tudo, reformular esses problemas 

fundados na primazia do intelecto. É esse procedimento que faz Bergson divergir 

profundamente do idealismo espiritualista. No caso do Ensaio, a liberdade não será postulada 

numa instância transcendente, a priori, divorciada da experiência, mas será investigada nos 

domínios profundos da experiência concreta, nas condições concretas da experiência. Prado 

Jr. (1988, p. 117) diz: “O Essai isolava a consciência de toda exterioridade para captar-lhe a 

duração interna, mostrando nela o selo da liberdade”. 
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Posto que a defesa da liberdade do espiritualismo se funda numa instância 

reflexiva separada da matéria, incorre nas ilusões de se orientar unicamente pelo intelecto, por 

uma concatenação de conceitos esvaziados de realidade. Essas ilusões se concretizam 

filosófica e discursivamente na defesa da “igual possiblidade de duas ações ou de duas 

volições contrárias” (DI, p. 154). A imagem que tal defesa traça é puramente representacional. 

É como se houvesse o desenho prévio de um labirinto, com várias entradas possíveis. Estamos 

em seu interior, livres para escolher em qual via entrar, a da direita ou a da esquerda. Os 

supostos defensores da liberdade, em resistência ao determinismo, “afirmam que, ao 

efetuarmos uma ação livremente, alguma outra ação teria sido igualmente possível. A esse 

respeito invocam o testemunho da consciência, que nos leva a compreender, para além do 

próprio ato, o poder de optar pelo partido contrário” (DI, p. 133).  

Bergson demonstra que tal argumentação se sustenta sobre a mesma confusão 

prévia da duração com o espaço que está na base do determinismo. Parte-se de uma 

concepção de eu ou de sujeito esvaziada de temporalidade, “obtém-se assim um eu 

indiferentemente ativo, que hesita entre duas decisões inertes e como que solidificadas” (DI, 

p. 135). À maneira do mecanicismo determinista, a defesa do livre arbítrio mantém-se 

alienada dos processos temporais da experiência concreta.   

 

Defensores e adversários da liberdade estão de acordo em fazer preceder a ação por 

uma espécie de oscilação mecânica entre dois pontos X e Y. Se opto por X, os 

primeiros dir-me-ão: hesitaste, deliberaste, portanto, Y era possível. Os outros 

responderão: escolheste X, logo, tiveste alguma razão para o fazer [...] (DI, pp. 136, 

137).  

 

O máximo que consegue divergir do determinismo é defender que uma série de causas 

antecedentes pode “resultar em vários atos diferentes, igualmente possíveis” (DI, p. 134), 

enquanto que para o determinismo, o resultado será sempre necessariamente o mesmo. Isso 

não é o suficiente para garantir a liberdade. Dado um fato real, traça-se um fato possível que 

poderia ter ocorrido ou ainda poderá ocorrer. No entanto, esse ato possível é uma similitude 

imaginária do ato feito, uma abstração alienante, mera concepção intelectual que faz perder o 

se fazendo do ato. 

Bergson examina o esquema marcado pelo vício geométrico dos defensores do 

livre arbítrio, reduzindo-o à experiência real e evidenciado a rica dinâmica dos processos reais 

que ele perde por completo. O filósofo discerne três domínios da experiência concreta. 

Apenas o mais superficial concerne a representação intelectual dos defensores do livre 

arbítrio: a) As ações possíveis contrárias – refere-se a experiências reflexiva, intelectualizada. 
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b) As tendências divergentes; e ainda abaixo das tendências, c) Uma multiplicidade de 

componentes heterogêneos que se interpenetram, compartilhado pelas tendências divergentes.  

As duas ações possíveis contrárias, representadas pela linha X e a linha Y, que se 

bifurcam em determinado ponto, são meras concepções intelectuais que sinalizam abaixo 

delas duas tendências reais em uma mesma existência concreta, “duas diferentes tendências 

da minha pessoa em diferentes momentos da duração” (DI, p. 134, grifo nosso). Não são duas 

vias possíveis, como dois corredores no labirinto de Dédalo. São duas tendências reais em 

uma pessoa, ou poderíamos dizer, duas pessoas em tendência, dois eus germinais, virtuais, 

entre os quais oscilo em minha duração.  

Escavando-se mais fundo, percebe-se que o discernimento entre duas tendências 

opostas trata-se já de um “esforço de imaginação” que tenta captar o que se passa, aquilo que 

está prestes a acontecer. Abaixo das duas tendências opostas, o que há é um plano de 

multiplicidades interpenetradas. Logo, a relação entre as duas tendências não é de 

contradição, elas não se excluem. Antes, elas estabelecem uma tensão geradora, uma relação 

problemática que produz algo novo. São tendências que divergem no sentido, mas que se 

relacionam trocando componentes qualitativos e se enriquecendo. As duas tendências se 

enriquecem mutualmente nessa relação, aumentando a tensão problemática, que acabará se 

resolvendo num ato livre; um ato crucial que atualizará os virtuais. E se esse ato livre se 

retarda em dilemas como “ser ou não ser”, se ele sempre advém “tarde demais”, ou se ele “já 

passou”, é porque há uma hesitação fundamental, uma crise, uma angústia, uma tensão 

problemática que é condição de sua emergência. O enriquecimento silencioso da relação entre 

as tendências divergentes nutre o ato por vir. Esse eu novo que emerge no ato livre, “vive e se 

desenvolve em resultado das suas próprias hesitações, até que a ação livre se desprenda como 

um fruto demasiado maduro” (DI, p. 134).  

Esses atos livres são acontecimentos extraordinários que se diferenciam das ações 

automáticas de nosso cotidiano ordinário, “momentos da nossa existência em que tomamos 

uma decisão grave, momentos únicos no seu gênero, que não voltarão a produzir-se” (DI, p. 

178). É verdade que a liberdade não se inicia nesse momento de crise, de angústia, de 

hesitação. Bergson explica que há uma espécie de liberdade de direito, como um processo 

inconsciente e virtual, silenciosa organização dos componentes heterogêneos de nossa 

temporalidade, tácita problematização “nas obscuras profundidades da nossa consciência, [...] 

sem esta duração heterogênea e indistinta em que nosso eu evolui não haveria crise moral” 

(DI, p. 178). Essa duração tácita e inconsciente é a condição da crise moral, da angustia, e da 

hesitação que dá ignição a um ato livre. Digamos, que, se essa duração tácita é a liberdade de 
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direito, o ato livre é a liberdade de fato. Um ato livre aparece precedido por uma 

problematização experimental, um desacordo profundo, o tateio de um bloqueio a ser 

contornado.  
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3 O PLANO DA MULTIPLICIDADE DE INTERPENETRAÇÃO 

 

3.1 O tempo espacializado como fantasmagoria  

 

O primeiro capítulo do Ensaio realiza uma purificação33 da ideia de intensidade, 

como vimos. Essa purificação incide sobre as ilusões34 filosóficas subjacentes à psicofísica e à 

psicofisiologia. Se o intenso é tomado por grandeza, trata-se de uma imprecisão teórica cujas 

razões são reportadas às operações do senso comum e às operações da filosofia. Por um lado, 

o senso comum e a inteligência vaga, em nossa cotidianidade banal, necessariamente produz 

ilusões, por outro, a história da filosofia é um acervo de reduplicações e reificações das 

ilusões do senso comum. O comum nos dois casos é que as ilusões nascem das operações do 

intelecto.  

Vimos também que a ideia de ilusão em Bergson é retirada de Kant, como lembra 

Deleuze (1999, p. 13). Para Kant há uma ilusão transcendental na raiz dos equívocos da 

metafísica dogmática, “uma ilusão natural e inevitável, que se baseia em princípios subjetivos 

e os faz passar por objetivos” (KANT, 2013, p. 278). Para Bergson é por uma ilusão análoga 

que nascem as imprecisões na filosofia e até na ciência. Todavia, em Bergson a ilusão é 

resultado dos hábitos ordinários do intelecto, e mais profundamente, derivada da própria 

experiência do vivo em sua atividade no espaço e na sociedade, “a ordem das necessidades, da 

ação e da sociedade, ordem que nos inclina a só reter das coisas o que nos interessa; a ordem 

da inteligência, em sua afinidade natural com o espaço” (DELEUZE, 1999, p, 24). 

Descortinar na experiência concreta a “natureza dessa operação” (DI, p. 13) que faz nascer a 

                                                 
33 Cf. DI, p. 168 
34 Essas ilusões do senso comum e da inteligência, podemos dizer, possuem dois fatores: orgânicos e sociais, ou 

seja, natureza e hábito. Deleuze (2012, p. 41) lembra que para Bergson os hábitos, a sociedade e a cultura 

prolongam a natureza. “Como diria Bergson, os hábitos não são da natureza, mas a natureza é o hábito de 

contrair hábitos. A natureza só atinge seus fins por meio da cultura; a tendência só se satisfaz através da 

instituição”. É apenas nesse sentido que “a linguagem não é uma convenção e falar é tão natural para o homem 

como andar” (PM, p. 90). Esses dois fatores podem ser correlatos, respectivamente, ao que designamos por 

registro genético e genealógico da crítica bergsoniana. O registro genético da crítica desvela o início modesto da 

“razão”, ou seja, a gênese vital da inteligência a partir da relação prática com a matéria. A razão, ou melhor, a 

inteligência, é reportada “às exigências fundamentais da vida” (PM, p. 57). É assim que a divisão kantiana entre 

razão prática e razão teórica é reduzida à relação do organismo com a matéria, e à exigência de manipular a 

matéria expressa na estrutura da inteligência.  O registro genealógico, por sua vez, demonstra a constituição 

histórica da razão, o “lance de olhos na história dos sistemas” (EC, p. 295), no legado dos falsos problemas e 

ilusões gerado pela supremacia do intelecto. É importante ter em vista que o império das ilusões da filosofia têm 

essas duas dimensões constitutivas, a fim de evitar a conclusão de ser ele um simples desdobramento do 

organismo, como um pré-formismo. O registro genético e o registro genealógico formam um só complexo, um 

se prolonga no outro, compondo um Todo, “todo da obrigação”, que aparece em Duas fontes da Religião e da 

Moral. Se as ilusões se perpetuam na história e os falsos problemas filosóficos permanecem, é preciso não 

entender isso como um simples desdobramento necessário da natureza, da biologia, já que em Bergson, 

natureza, hábito e cultura compõem um só complexo. 
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ilusão constitutiva da noção de grandeza intensiva, culminará na denúncia das ilusões que o 

próprio Kant reduplicou e reificou em sua estética transcendental.  

Ao descrever as operações produtoras de ilusões, Bergson faz outro gesto, bem 

mais sutil, análogo ao de Kant. Ele parece recorrer às mesmas imagens subjacentes em Kant: 

os instrumentos óticos e a lanterna mágica, maquinário utilizado no século XVIII nas 

populares projeções de fantasmas. O Ensaio está infestado das imagens de projeção e 

refração, referindo-se a fantasmagorias, sombras, miragens e ilusões, por exemplo: “Assim a 

projeção que fazemos de nossos estados psíquicos no espaço para com eles formarmos uma 

multiplicidade distinta deve influenciar estes mesmos estados e dar-lhes na consciência 

reflexiva uma forma nova, que a percepção imediata lhe não atribuía” (DI, p. 74, grifo 

nosso)35.  

Para Andriopoulos (2014), essas tecnologias ópticas usadas nos populares 

espetáculos de projeção de fantasmas, mais do que simples metáforas ou ilustração, são 

constitutivas das teorias do conhecimento na modernidade. O outro da razão, a ilusão, é 

análoga ao fantasma projetado, que fascina por parecer real. 

 

[...] é importante notar que toda a doutrina kantiana da ilusão transcendental baseia-

se numa ideia de “miragem” (Blendwerk) que está ligada, de maneira fundamental e 

inextricável, aos recursos visuais do fim do século XVIII. A referência ao uso de 

espelhos côncavos e lanternas mágicas nas projeções fantasmagóricas, portanto, tem 

uma função mais constitutiva do que ilustrativa na teoria kantiana da ilusão 

transcendental. Poderíamos até dizer que o leitor da Crítica da razão pura que houver 

acompanhado a solução cética das antinomias será equiparável ao observador 

esclarecido de uma fantasmagoria. Esse espectador sabe da condição imaginária das 

projeções espectrais da lanterna mágica, mas, ainda assim – para usar termos 

extraídos da descrição kantiana da aparência transcendental –, é lançado em 

“enganos momentâneos” pela realidade das imagens fantasmagóricas e pela “força 

de sua ilusão” (p. 50).  
 

Ao recorrer as mesmas imagens, Bergson repete, a seu modo, um gesto de Kant, “transforma 

o aparelho material da lanterna mágica e seu uso como recurso visual da fantasmagoria numa 

figura epistemológica” (p. 51, grifo nosso). A fantasmagoria principal a ser desmascarada é o 

tempo mensurável. O tempo homogêneo da estética transcendental é uma sombra, uma 

miragem, uma ilusão, cujas operações de projeção devem ser descortinadas, a fim de que 

perca o fascínio. E a lanterna mágica que projeta esse fantasma não é outro senão o próprio 

intelecto. Esse maquinário, é constituído pelos mecanismos orgânicos montados nos hábitos 

do humano e pelo maquinário discursivo da história da filosofia. Parece haver uma 

continuidade entre a lanterna mágica e o cinematógrafo como imagem do maquinário do 

                                                 
35 Cf. DI, pp. 82, 97  
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intelecto a ser exposto e criticado. Por essa razão, o exame dos sistemas filosóficos, no último 

capítulo de Evolução criadora, chamar-se “O mecanismo cinematográfico do pensamento” 

(EC, p. 295).  

No Ensaio, o crucial é denunciar como fantasmagoria o tempo construído segundo 

a planta do espaço, que está na raiz da noção de grandeza intensiva (PRADO Jr., 1988, p. 

96). E a passagem do primeiro capítulo para o segundo é a transição da crítica de uma ilusão 

específica, a noção de grandeza intensiva mobilizada pelas psicologias à sua condição geral, o 

tempo da estética transcendental. Se nossas sensações e estados psíquicos podem ser 

mensurados como grandezas é porque a “imagem de uma multiplicidade interna” (DI, p. 61) é 

refratada em algum meio homogêneo, tornando-se assim multiplicidade distinta. Essa 

refração é a operação do intelecto que instaura a separação entre conteúdo e forma da 

experiência. O conteúdo da experiência torna-se determinado pela forma do meio homogêneo, 

perdendo sua heterogeneidade, sua processualidade de fluxos intensivos. Com isso, segue a 

homogeneização do conteúdo da experiência e sua segmentação em unidades inertes, “estados 

psicológicos” guardados nos envelopes da linguagem, passíveis de comunicação e 

quantificação. No entanto, se esse meio homogêneo onde o intelecto projeta os dados 

heterogêneos da multiplicidade interna é a forma do espaço, subentende-se que todo meio 

homogêneo só poderá ser espaço.  

Ora, se o espaço se tem de definir como meio homogêneo, parece que, inversamente, 

todo o meio homogêneo e indefinido será espaço, porque, uma vez que a 

homogeneidade consiste aqui na ausência de toda a qualidade, não se vê como duas 

formas de homogeneidade se distinguiriam uma da outra. Contudo, concorda-se em 

olhar o tempo como um meio indefinido, diferente do espaço, mas homogêneo como 

ele [...] (DI, p. 79). 

 

Conclui-se disso que o tempo da estética transcendental de Kant não é senão a projeção de 

nossa temporalidade heterogênea na forma do espaço; sua reconstrução segundo a forma do 

espaço: continente autônomo do conteúdo. É esclarecendo as operações que constituem a 

ilusão, no interior da experiência, que Bergson desmascara sua reduplicação e reificação na 

filosofia. Se na estética transcendental o tempo é similar ao espaço, segue-se que é uma 

ilusão, uma miragem, uma projeção, uma sombra, um fantasma.  

Tal divisão entre forma e matéria não é senão uma operação intelectual que tem 

sua razão de ser da praticidade comum. Projetamos a multiplicidade que nos constitui na 

forma do espaço, gerando a cisão entre forma e conteúdo de nossa experiência – forma 

intelectual modelizando a matéria da sensação. Esclarecida essa ilusão, fica evidente que, de 

direito, “não há mais distinção entre grandeza extensiva da intuição e grandeza intensiva da 

sensação” (PRADO Jr., 1988, p. 91). A explicação da experiência como uma modelização da 
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matéria das sensações pelas formas a priori do sujeito, supõe a alienação da substancialidade 

da temporalidade constitutiva da experiência concreta.  

 

O que domina toda esta teoria [estética transcendental kantiana] é a distinção muito 

entre matéria do conhecimento e a sua forma, entre o homogêneo e o heterogêneo, e 

esta distinção capital nunca teria sido feita, sem dúvida, se não se tivesse 

considerado o próprio tempo como um meio indiferente àquilo que o preenche (DI, 

p. 175, grifo nosso).  
  

Nisso, Bergson se assemelha a Simondon (2003) para quem o hilemorfismo é um esquema 

tecnicista e abstrato, incapaz de explicar a emergência do conhecimento: “não há uma 

sensação que seria uma matéria constituindo um dado a posteriori para as formas a priori da 

sensibilidade” (p.108). É que, tratando da temporalidade que nos constitui, não há separação 

entre forma e conteúdo (há uma espécie de massa heterogênea que se organiza a si mesma); 

esse esquema lógico só é adequado ao nível técnico e espacial.  

Contudo, podemos perguntar em que medida o tempo especializado de fato 

estrutura de nossa experiência, e até que ponto ele é mais do que fantasmagoria; até que ponto 

ele é empírico. É que “o espaço e o tempo não dividem apenas a experiência possível entre as 

duas regiões do externo e do interno, mas refletem-se no interior da própria experiência 

interna” (PRADO Jr., 1988, p. 101, grifo nosso). Por esse ângulo, a estética transcendental 

reduplica o empírico confuso do senso comum, sob o efeito da linguagem e dos imperativos 

sociais. Esse é o domínio próprio do sujeito, produto final da experiência, que por um lado é 

ilusão fantasmagórica e por outro é o empírico petrificado. É com imagens ora espectrais ora 

sólidas que Bergson define esse domínio superficial da experiência. Por um lado, esse “eu 

superficial” é esvaziado de realidade, de sua heterogeneidade e qualidades, é sombra, mero 

fantasma descorado. Por outro, é uma reificação, uma petrificação feita pelos hábitos sociais 

em junção com a linguagem comum. As descrições desse eu formal, desse sujeito empírico 

acabado, oscilam de um “eu-fantasma” a um “eu-crosta” (DI, pp. 175, 176). Essas duas 

espécies de imagens, espectrais e sólidas, parecem correlatas a dois processos simultâneos 

constitutivos do “eu superficial”, em interface com o social: projeção e introjeção.  

Já vimos que a constituição da experiência com a linguagem, e com a praticidade 

do mundo social, nos faz projetar nossa duração no espaço, engendrando espécies de 

fantasmagorias, sombras descoradas de nós mesmos. Ser um sujeito empírico é formular 

ativamente a experiência em termos intelectuais, estruturando-a pela linguagem e perdendo o 

domínio da variação intensiva, da processualidade heterogênea constitutiva. A projeção dos 

fluxos heterogêneos que nos constituem no espaço intelectual, estrutura a experiência em 

termos de um Eu, sujeito, forma invariável, e o conteúdo como estados psicológicos, variável 
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em quantidade, aumento e diminuição – a melodia constitutiva se converte no número 

construído. Nossa temporalidade heterogênea se converte então em unidades comunicáveis, 

“Na maior parte do tempo, vivemos exteriormente a nós mesmos, não percepcionamos do 

nosso eu senão o seu fantasma descolorido, sombra que a pura duração projeta no espaço 

homogêneo” (DI, p. 173)36.  

 Lapoujade (2013, p. 62, grifo nosso) chama a atenção para esse segundo 

processo, introjeção. “[...] o perigo não vem tanto do hábito, que nos faz projetar ‘o tempo no 

espaço’, quanto da introjeção inversa”. E em seguida cita a seguinte passagem do Ensaio.  

 

E como a representação constante de um fenômeno objetivo idêntico que se repete 

divide a nossa vida psíquica superficial em parte exteriores umas das outras, os 

momentos assim determinados originam, por sua vez, distintos segmentos no 

progresso dinâmico e indiviso dos nossos estados de consciência mais pessoais. 

Assim se repercute, assim se propaga até às profundidades da consciência a 

exterioridade recíproca que a sua justaposição no espaço homogêneo assegura aos 

objetos materiais: pouco a pouco nossas sensações desprendem-se umas das outras 

como as causas externas que lhe dão origem [...] (DI, p. 98, grifo nosso). 

 

É que a projeção é uma operação habitual do senso comum indissociável do complexo de 

relações da vida social e de seus imperativos de comunicação. Em Bergson, a natureza se 

prolonga em hábito e cultura, o instinto se estende em instituição (DELEUZE, 2012, p. 41). E 

essas relações no socius, por sua vez, efetuam “uma invasão gradual do espaço no domínio da 

consciência pura” (DI, p. 99), isto é, uma introjeção, uma segmentação no interior da variação 

intensiva e qualitativa que nos constitui, reduzindo a subjetividade temporal a um eu 

invariável, autômato reflexivo, portador de estados psicológicos esgotados em linguagem 

comum e comunicáveis. Trata-se disso a introjeção do espaço em nossa temporalidade 

constitutiva. 

 

Os nossos estados psíquicos, separando-se uns dos outros, solidificar-se-ão; entre as 

nossas ideias assim cristalizadas e os nossos movimentos exteriores formar-se-ão 

associações estáveis; e pouco a pouco, por que a nossa consciência imita o processo 

pelo qual a matéria nervosa obtém ações reflexas, o automatismo sobrepor-se-á à 

liberdade (DI, pp. 177, 178). 
 

Os imperativos sociais, a ordem da linguagem, não deixam de efetuar um 

empobrecimento da experiência, visando a comunicação. “E isso não será apenas um modo de 

representação simbólica, porque a intuição imediata e o pensamento discursivo são um só na 

realidade concreta, e o mesmo mecanismo através do qual antes explicávamos a nossa 

conduta acabará por governa-la” (DI, p. 177). Entende-se com isso que os imperativos da 

linguagem e dos hábitos sociais realizam operações constitutivas dos sujeitos, efeitos 

                                                 
36 Cf. DI, p. 74, 
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estabilizadores da experiência visando à conversação, conservação e cooperação (PM, p. 92). 

Essas operações podem nos alienar da potência criadora de nossa duração, “é por isso que 

raramente somos livres” (DI, p. 173). Infere-se disso que sob a formalidade de uma 

autonomia racional pode se ocultar uma profunda heteronomia. Nesse sentido, pode-se 

atribuir a Bergson uma crítica ao sujeito racional autônomo, donde decorrem feitos ético-

políticos, tal como Prado Jr. (2004) diz referindo-se à Nietzsche.  

 

Criticar o sujeito autofundante (a autonomia moral, por exemplo, no sentido 

kantiano) significa denunciar a heteronomia sob a aparência da autonomia [...] No 

fundo, a pretensa autonomia seria apenas uma forma sublimada da heteronomia ou 

da interiorização de um poder (lei ou senhor) externo ou transcendente (p. 251).  

 

No interior do complexo de hábitos e imperativos sociais, do ponto de vista do dilema da 

existência em sociedade, a teórica autonomia racional pode ser apenas a interiorização de 

automatismos de obediência, de reflexos.  

Reencontramos nisso, do ponto de vista ético-político, o “problema da liberdade” 

como drama. Já sabemos que a resolução-dissolução do problema da liberdade depende de 

uma “aplicação” ou, mais profundamente, de uma “implicação”, da diferenciação radical 

entre a duração e o espaço. “Toda a exigência de esclarecimento, no que se refere à liberdade, 

equivale, sem se dar por isso, à seguinte questão: ‘poderá o tempo representar-se 

adequadamente pelo espaço?’” (DI, p. 166). Do ponto de vista da experiência concreta na vida 

social, essa diferenciação denota uma dimensão ética além de teórica: trata-se de reconquistar 

a potência de nossa duração em resistência aos mecanismos de projeção e introjeção, 

constitutivos da vida social. Trata-se de tornarmo-nos “donos de nós próprios” (DI, p. 175). A 

experienciação da liberdade, em última análise, depende de um esforço ético. Prado Jr. (1988) 

não deixa escapar a dimensão dessa “tarefa” ética,  

 

uma vitória sobre a dispersão sempre possível que espreita a consciência e tende a 

tornar a vida interior uma reprodução da estrutura da multiplicidade de 

exterioridade. É ela uma vitória sobre o espaço, sempre pronto para introduzir-se 

entre a liberdade e ela mesma, alienando-se e impedindo-a de realizar-se plenamente 

[...] (p. 109).  

 

No sentido ético, o esforço de reconquistar a consistência de nossa temporalidade é uma 

resistência a “viver uma experiência inautêntica” (PRADO Jr, 1988, p. 103), reduzida ao “eu 

superficial” prescrito socialmente. Não se poderá compreender a liberdade real em Bergson 

sem considerar as forças de nível sociopolítico que se opõem a ela, nos planos estético e ético, 

como chama atenção Lapoujade (2013, pp. 44, 45): 

É que o mundo social exige de nós um certo tipo de percepção, um certo tipo de 

ação, de reação, de opinião e até mesmo de emoção cujo caráter parcial supõe 
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reprimir as emoções profundas, aquelas que nos fazem vibrar subterraneamente. 

Tornamo-nos ‘autômatos conscientes’, porque temos ‘todas as vantagens de sê-lo’37, 

estando o corpo submetido à regularidade dos hábitos (montagens sensório-

motoras), o pensamento submetido à cadeia de associações maquinais [...]. A vida 

social supõe, de fato, inúmeras e infinitesimais coerções, repressões, repúdios da 

sensibilidade, milhares de compressões e ocultações da sua potência de expressão 

(plano estético), mas também as ínfimas vergonhas, compromissos ou covardias que 

ofendem nossa “concepção particular de vida” (plano ético). Não podemos 

compreender a concepção da liberdade em Bergson sem primeiro medir a que ponto 

o sistema da vida social em nós se opõe a toda forma de expressão (estética ou 

ética).  

 

Teoricamente, a diferenciação entre duração e espaço golpeia a similitude 

conceitual entre a forma do tempo e a forma do espaço na estética transcendental. A “própria 

distinção que ele [Kant] estabelece entre o espaço e o tempo equivale, no fundo, a confundir o 

tempo com o espaço e a representação simbólica do eu como o próprio eu” (DI, p. 174). A 

estética transcendental kantiana será exposta como uma repetição sofisticada das ilusões do 

senso comum. Segundo Rita Paiva (2005, p. 54):  

 

Na sua leitura [a de Bergson], Kant, ao empenhar-se em distinguir tempo e espaço, 

na verdade termina por mesclá-los e confundi-los, conferindo ao tempo a qualidade 

de um meio homogêneo. O tempo enquanto pura diversidade e movimento 

dificilmente poderia compatibilizar-se com o espaço e se constituir como o locus da 

homogeneidade. Ao filósofo setecentista teria escapado à realidade temporal, – ainda 

que em sua filosofia seja nítida uma prioridade do tempo sobre o espaço – uma vez 

que tratou de pensá-la com os mesmos critérios utilizados para lidar com a realidade 

das coisas, representando-a através da exteriorização e justaposição38.  
 

Essa duplicação sofisticada das ilusões do senso comum carrega o agravo de ser uma 

reificação filosófica dessas ilusões. Quais os efeitos disso? a) a consciência se verá privada de 

sua potência de percepção para além da mediação da forma do espaço; b) Se nossos estados 

psíquicos são vistos “através das lentes deformadoras do espaço” (PRADO Jr., 1988, p. 103), 

se tornarão recortes de nossa experiência explicáveis pela causalidade. E então, “a partir daí, a 

liberdade tornou-se um fato incompreensível” (DI, p. 174). Todo o esforço de pensar em 

duração, a diferenciação do tempo, pretende dissolver esses efeitos.  

É curiosa a imagem com que o Ensaio descreve a similitude do tempo com o 

espaço, como se fosse uma assombração, um assédio espectral. “Ao mostrarmos o erro desta 

teoria, faremos ver como o tempo, concebido sob a forma de um meio indefinido e 

homogêneo, não é senão o fantasma do espaço assediando a consciência reflexa” (DI, p. 80). 

Esses “fantasmas gerados pelos vazios da experiência” são desprovidos das qualidades 

heterogêneas do real, na linguagem de Bergson, sem “animação e cor”, mera “sombra” (DI, p. 

                                                 
37 DI, p. 129.  
38 Cf. PRADO Jr. 1988, p. 100. 
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103). E tal como nos antigos espetáculos em torno da lanterna mágica, os espectros não 

possuem realidade no sentido ontológico, são puras concepções, produtos de certas operações, 

artifícios que se desmancham sob um escrutínio apurado. No caso em questão, são as 

operações de nossos próprios hábitos intelectuais que não cessam de fabricar essas sombras, 

refratando a heterogeneidade dos dados imediatos na forma homogênea do espaço. 

Desertificamos as qualidades da experiência por meio de uma re-apresentação intelectual, 

“uma justaposição de estados inertes, traduzíveis por palavras [...], o resíduo impessoal, das 

impressões experimentadas num determinado caso pela sociedade inteira” (DI, p. 103). A 

questão crucial é: como exorcizar de uma vez por todas esses fantasmas? Bergson apela a um 

esforço, espécie de retração à consciência imediata, que possibilita o alargando da atenção aos 

dados imediatos. “Vamos, pois, pedir à consciência para se isolar do mundo exterior e, 

mediante um vigoroso esforço de abstração, de novo se tornar ela mesma” (DI, p. 74, grifo 

nosso). Esse esforço de fazer a consciência “redevenir ele-même” trata-se de uma reversão 

dos hábitos ordinários, que expulsa de si as formas puramente idealizadas, derivadas da 

consciência reflexa, a fim de reencontramos a temporalidade perdida, “a duração, reconduzida 

assim à sua pureza original” (DI, p. 172).  

Esse esforço de uma “atenção suplementar [...] metodicamente cultivada” (PM, p. 

89), é também a retomada de certas experiências momentâneas que interrompem a 

regularidade de nossos hábitos ordinários: as emoções estéticas, o sonho, o devaneio e toda 

sorte de variações intensivas que, vez ou outra, irrompem a crosta de nossos hábitos humanos. 

A tessitura encrudescida de nossos hábitos humanos, afinal, não impede a emergência de 

experiências estranhas e um tanto inumanas. Lapoujade (2013, p. 97) diz: 

 

O que caracteriza o homem é a regularidade das suas condutas de vida e de 

pensamento, o que torna seu mundo comum. Homem comum é uma tautologia. 

Então, não será surpreendente que só possamos ter acesso ao mundo do espírito 

através de raras portas escondidas, cada uma mais sub-reptícia e efêmera que a 

outra. São todas as experiências limite que nos fazem saltar para fora do comum da 

experiência humana: o déjà-vu, a alegria de dar à luz, a visão panorâmica dos 

moribundos, a revolta do ato livre, a “percepção pura”, experiências que Bergson 

sempre lembra o quanto são raras e fugidias.  

 

Essas experiências fugazes são como pontas de linhas que é preciso acompanhar até a fonte.  

 

 

3.1.1 Multiplicidade de interpenetração: um plano genético para experiências de liberdade 

 

Embora eu realize um “vigoroso esforço de reflexão” (DI, p. 174), que busque 

“inverter o sentido de sua operação habitual” (PM, p. 78), forçando a consciência reflexa em 
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direção à consciência pura e imediata e assim eu apreenda a duração no fluxo da vida interior, 

parece que esse gesto é insuficiente, ou melhor, essa experimentação é o momento de um 

gesto filosófico mais amplo. Deleuze (1999, pp. 18, 22, grifo nosso) diz que o empirismo 

superior de Bergson precisa “ultrapassar a experiência em direção às suas condições 

concretas”. Se o alargamento da atenção aos dados qualitativos da experiência, o apelo à 

introspecção, fazem apreender a duração no fluxo da vida interior, é para ver na experiência 

concreta a ponta de uma linha que é preciso seguir até “ir buscar a experiência em sua fonte, 

ou melhor, acima dessa virada decisiva em que ela, infletindo-se no sentido de nossa 

utilidade, torna-se propriamente experiência humana” (MM, p. 215).  

O segundo capítulo do Ensaio apresenta a teoria das multiplicidades, que para 

Prado Jr. (1988) “é uma espécie de estética transcendental” (p. 89). Tal teoria secciona dois 

domínios da experiência, correlatos a “duas espécies muito diferentes de multiplicidade” (DI, 

p. 70), uma multiplicidade distinta, constituída pelo sujeito e uma multiplicidade constitutiva 

do sujeito.  Aprofundando a divisão das articulações reais da experiência, seguindo a linha 

que se evidencia nas qualidades dos dados imediatos até sua condição genética, concretizando 

a ultrapassagem da experiência em direção a sua condição.  

Já vimos que a intuição do espaço é a atividade da consciência reflexa, que funda 

o cálculo e a representação simbólica no domínio da multiplicidade distinta. Entretanto, a 

consciência reflexa é um produto empírico da consciência em si mesma, a consciência 

imediata, a consciência enquanto fluxo temporal. A consciência reflexa surge com a intuição 

do espaço e a linguagem, sob as exigências práticas do vivo e os imperativos da sociedade. 

Nela, os estados psicológicos são uma multiplicidade distinta, conjunto de elementos 

homogêneos e distintos, passíveis de quantificação, manipulação e comunicação.  

Não obstante, a “fonte” da experiência, a condição genética de nossa experiência, 

o transcendental, em linguagem kantiana, não tem semelhança alguma com o que se forma 

nos hábitos da consciência reflexa. É nesse ponto preciso que se dá o corte das articulações 

do real, a condição da experiência deve ser pensada em sua diferença e não simplesmente 

inferida dos hábitos ordinários. Para Bergson, as formas a priori do sujeito são largas, vagas, 

formais, meramente conceituais, e por isso, deixam escapar os minúsculos componentes 

genéticos, os microfenômenos constitutivos da experiência concreta. Em razão disso, a 

necessidade de transformar a problemática kantiana, a fim de mergulhar nesses micro-

acontecimentos constitutivos. Como diz Lapoujade (2013), “o problema não é mais 

estabelecer as condições de possibilidade de toda experiência possível, mas sim reconstituir o 

foco genético de cada experiência real com a ajuda desses ‘elementos infinitamente 
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pequenos’” (p. 32, grifo nosso). Trata-se agora de encontrar esses componentes diferenciais de 

uma multiplicidade irredutível ao número, aquém dos produtos das sínteses do intelecto, que 

assim fundam a possibilidade do cálculo e da representação simbólica. Tal como o número, o 

conceito representacional é resultado de sínteses de uma multiplicidade distinta (KANT, 2012, 

p. 129).  

O primeiro capítulo do Ensaio já demonstrava como a quantificação de um objeto, 

envolto no esforço em movê-lo, só é possível graças a minúsculas percepções imediatas de 

mínimas variações qualitativas. O que se percebe de imediato quando se levanta um peso são 

as variações qualitativas no esforço muscular. É só por uma síntese ativa, a posteriori, da 

consciência reflexa que se suprime esses dados imediatos rebatendo-os sobre a medida do 

peso, que será inscrita na representação discursiva como a medida final do esforço. Há uma 

“percepção confusa” (DI, p. 60) nisso que confunde a qualidade da afeção com o volume 

extensivo do objeto. Porém, em última instância, são esses minúsculos discernimentos das 

qualidades sensíveis que tornam possível a apreensão de uma medida, de uma quantidade 

representável pelo intelecto. E assim, na linguagem comum, retém-se apenas medidas, 

formas, quantidades e assim se comunica.  

No segundo capítulo essa exposição se alarga, trata-se de ir buscar a razão de ser 

desses discernimentos minúsculos das qualidades, dessas percepções imediatas das variações 

qualitativas. Há pois um modo de percepção radicalmente diferente, anterior à atividade da 

consciência reflexa e suas estruturas lógicas e irredutíveis a ela. Contudo, como estabelecer a 

consistência dessas micropercepções, esses microfenômenos feitos de intensidades-qualidades 

que são os dados imediatos? Qual seria a condição desses discernimentos de nuances 

intensivo-qualitativas que nos constituem e que são estrangulados pela consciência reflexa e 

suas representações?   

O tempo da estética transcendental kantiana não é uma sucessão real, trata-se de 

um meio onde a sucessão se passa, o lugar da síntese agregadora de uma multiplicidade 

distinta. No entanto, a temporalidade de nossa existência, que transborda em momentos raros, 

como a degustação da madeline de Proust, o sentimento de graça de Bergson, os pasmos 

paralisantes do cinema pós-guerra, etc, expressam uma espécie de multiplicidade 

completamente diferente. As experiências limites, o sonho, as emoções estéticas, o delírio, as 

percepções imediatas das variações qualitativas evidenciam uma multiplicidade heterogênea 

irredutível ao número. Cada elemento novo que entra nessa multiplicidade a altera 

profundamente, e cada divisão que nela acontece é uma mudança de natureza. Embora os 

componentes dessa multiplicidade sejam discerníveis, estão complicados uns nos outros, em 
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uma relação essencial, como notas musicais numa melodia. “A continuidade melódica 

enquanto progresso qualitativo da totalidade parece funcionar como o melhor ‘esquema 

dinâmico’ para que possamos chegar a expressar a multiplicidade qualitativa” (SILVA,1994, 

p. 311); “uma série de sons que nos emociona de forma confusa, antes de ser um número 

definido que podemos representar distintamente” (LAPOUJADE, 2013, p. 11, grifo nosso).  

Sobretudo, é uma multiplicidade que se organiza sem a necessidade de uma 

unidade superior. Seus componentes não se agregam sob as regras da síntese do uno e do 

múltiplo, eles se interpenetram, se fundem uns nos outros em fluxos heterogêneos, em 

processos de auto-organização criadora. Os atributos da multiplicidade distinta que constroem 

o número e o conceito, não se aplicam a essa multiplicidade interpenetrante. Os componentes 

dessa última são puras intensidades-qualidades e não unidades homogêneas distintas, 

quantificáveis e representáveis. Os primeiros são a imediata experimentação da diversidade 

sensível, os segundos são produtos de sínteses do intelecto que subtraem dos primeiros a 

heterogeneidade e a qualidade, representando-os na intuição espacial assimiláveis às palavras.  

Deleuze (1999, p. 28) enfatiza a novidade do gesto de Bergson em introduzir na 

filosofia a noção de multiplicidade. Trata-se de uma alteração dos problemas, classicamente 

governados pela dialética do uno e do múltiplo, presa à representação conceitual. Ao entrar 

em cena, a multiplicidade de interpenetração desloca-se da primazia da representação 

conceitual e sua dialética, como um mergulho no não-representável, nas puras intensidades-

qualidades, nos micro-acontecimentos da temporalidade constituinte.  

A multiplicidade de interpenetração como estética transcendental desloca o 

sujeito, suas formas e suas sínteses intelectuais, para o domínio a posteriori, que serão 

produto da auto-organização processual dos componentes heterogêneos de uma 

multiplicidade virtual. O transcendental é liberado do sujeito e de sua lógica representacional, 

possibilitando assim o mergulho nos microfenômenos genéticos da subjetividade. Antes do 

“eu superficial” que age produzindo e representando intelectualmente a multiplicidade 

numérica, há um “eu profundo” que não age, apenas sente, contempla e contrai. A imagem 

que o descreve é uma “bigorna sensível”, cujos sons das pancadas sobre ela vão se 

interpenetrando e compondo uma melodia que se organiza a si mesma.  

 

E contudo, não podemos formar a ideia de uma multiplicidade distinta sem 

considerar paralelamente o que designamos como uma multiplicidade qualitativa. 

Quando contamos explicitamente unidades alinhando-as no espaço, não é verdade 

que ao lado de tal adição, cujos termos idênticos se desenham num fundo 

homogêneo, se dá continuidade, nas profundezas da alma, a uma organização destas 

unidades umas com as outras, processo completamente dinâmico, bastante análogo à 
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representação puramente qualitativa que uma bigorna sensível teria do número 

crescente das pancadas do martelo? (DI, p. 96).  

 

O eu profundo não age nem representa; algo se passa nele, algo acontece nele, 

algo é constituído por meio dele frente às afecções do fora. O domínio superficial da 

experiência, na consciência reflexa e no intelecto, se constitui por sínteses ativas, a produção 

intuitiva-intelectual da multiplicidade numérica. Todavia, o domínio subterrâneo e sub-

representativo da experiência é constituído de sínteses passivas involuntárias, “síntese 

qualitativa” (DI, p. 88) e “sínteses mentais” (DI, p. 94). Enfim, sínteses que se fazem em nós, 

e não por nós, sínteses constituídas em nós por meio de tudo que nos afeta. Lapoujade (2013, 

p. 29) diz,  

Completamente diferente é o eu da profundidade, que só é encontrado num nível 

sub-representativo. Diferentemente do eu de superfície, ele não é ativo. É claro que 

existem “atos” ou “sínteses mentais”, mas ele não é o seu agente; elas se realizam 

nele, mas não através dele. São sínteses passivas ou, se preferirmos, as sínteses de 

um eu passivo.  

 

Os dados imediatos são contrações e retenções que entretecem a temporalidade que dura, que 

conserva o passado no presente vivo. Isso é algo muito diferente do substratum na forma 

vazia do tempo, que para Kant é a substância e a identidade dos fenômenos – o elemento que 

permanece na instantaneidade das apreensões e possibilita o discernimento das mudanças nos 

fenômenos, acidentes na sucessão da percepção – segundo a primeira analogia da 

experiência (KANT, 2012, p. 202).  

A reflexão de Kant concerne apenas ao eu superficial sob a legislação do 

entendimento. Nas contrações que se fazem no eu profundo, o que é retido, o que perdura da 

instantaneidade, se interpenetra no momento presente como uma nota musical se une à outra, 

gerando algo novo, que não estava pré-formado no momento anterior. O novo nasce das 

retenções da instantaneidade exterior, que se interpenetram na tapeçaria da duração. Para 

Deleuze (1999) é nesse ponto que o empirismo radical de Bergson se cruza com o empirismo 

de Hume e retoma seu problema. 

 

Mas como definir a aparição de algo de novo em geral? No segundo capítulo do 

Ensaio, encontra-se a retomada desse problema, ao qual Hume tinha vinculado seu 

nome. Hume colocava o problema da causalidade, perguntando como uma pura 

repetição, repetição de casos semelhantes que nada produz de novo no objetivo, 

pode, entretanto, produzir algo de novo no espírito que a contempla. [...] Quando 

Bergson analisa o exemplo das batidas do relógio ou do martelo, ele coloca o 

problema do mesmo modo e o resolve de maneira análoga: o que produz de novo 

nada é nos objetos, mas no espírito que os contempla, é uma “fusão”, uma 

“interpenetração”, uma “organização”, uma conservação do precedente que não 

desaparece quando o outro aparece, enfim, uma contração que se faz no espírito (p. 

115). 
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Então, a investigação encontra um domínio anterior ao sujeito, que explica sua constituição. 

O empirismo radical encontrou uma subjetividade larval, na qual os instantes da 

simultaneidade material, como efeitos qualitativos, se conservam, se fundem e se organizam, 

compondo uma espécie de melodia, uma organização constitutiva composta de intensidades-

qualidades. O eu-passivo é um “presente vivo” no qual o futuro e o passado coexistem como 

extremidades. Os instantes passados são contraídos nos instantes presentes, constituindo 

assim, uma duração que jorra futuros imprevisíveis.  

 

Isto supõe à contração, e é a contração que define a duração. O que se opõe à 

contração é a repetição pura ou a matéria: a repetição é o modo de um presente que 

só aparece quando o outro desapareceu, o próprio instante ou a exterioridade, a 

vibração, a distensão. A contração, ao contrário, designa a diferença, porque, em sua 

essência, ela torna impossível uma repetição, porque ela destrói a própria condição 

de toda repetição possível. Nesse sentido, a diferença é o novo, a própria novidade 
(DELEUZE, 1999, p. 115, grifo nosso). 
 

As quantidades que nos afetam do mundo material suscitam no espírito um efeito 

de pura qualidade e “esta qualidade se torna sinal desta quantidade” (DI, p. 169). Não há 

determinismo material justamente porque as grandezas do mundo material suscitam em nós 

um “sinal” qualitativo e não uma reação quantitativa equivalente. A contração desses sinais 

qualitativos engendra um “desenvolvimento orgânico que, no entanto, não é uma quantidade 

crescente” (DI, p. 170). “Fora de nós, exterioridade recíproca sem sucessão, dentro de nós, 

sucessão sem exterioridade recíproca” (DI, p. 171), isto é, os sinais qualitativos contraídos 

das grandezas externas se interpenetram, se fundem e se organizam em uma temporalidade 

geradora de novidades.  

Se é assim, uma leitura que enxerga no Ensaio um reforço à interioridade do 

sujeito trata-se, no mínimo, de uma interpretação fraca. Morato (2005, p. 67) ressalta as 

dificuldades no Ensaio em torno da “interioridade”. Entretanto, o tema do “eu profundo” não 

é jamais uma retomada da interioridade do vivido ou do sujeito e nem mesmo da consciência, 

já que a própria consciência é constituída por uma multiplicidade de componentes 

heterogêneos, anteriores ou coexistentes a ela. Lapoujade (2013) esclarece, “não é um eu que 

constitui as multiplicidades qualitativas, pelo contrário, são elas que constituem o eu profundo 

– enquanto ele sente ou se emociona com aquilo que acontece, com aquilo que age sobre ele 

ou dentro dele” (pp. 29, 30). É preciso livrar-se de uma leitura “psicologista” do Ensaio. E 

para tal, é preciso pensar na primazia da multiplicidade de interpenetração como plano 

genético da subjetividade.  

Abandonar a primazia do sujeito racional tem consequência na percepção da 

liberdade; ela não poderá ser o exercício volitivo de um eu encapsulado, o indivíduo e suas 
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escolhas racionais, à moda liberal e burguesa. Se a multiplicidade qualitativa é “o núcleo 

genético dos atos livres” (p. 27), a investigação apreende o plano genético anterior ao sujeito, 

donde emerge um ato livre e como esse ato livre pode se propagar no domínio dos 

componentes heterogêneos que constituem os indivíduos. Tal como na análise do sentimento 

de graça (DI, pp. 18, 19) um ato livre pode se propagar, envolvendo durações, contaminando 

pelo afeto, não respeitando as fronteiras formais entre os indivíduos.  

 

3.1.2 O espaço exorcizado de fantasmas  

  

Em que medida há no Ensaio um expurgo dos fantasmas não apenas da concepção 

de tempo mas também do espaço? Em que medida a remodelação da estética transcendental 

kantiana implica não apenas a depuração da ideia de tempo, mas também da ideia de espaço? 

Bergson esboça uma gênese da intuição do espaço, demonstrando que ela nada tem de 

intuição pura, ou seja, não se trata de uma forma a priori da sensibilidade. “As formas 

aplicáveis às coisas não podem ser integralmente obra nossa; [...] devem resultar de um 

compromisso entre matéria e espírito” (DI, p. 168). A forma intelectual do espaço, enquanto 

meio homogêneo, é um decalque simplificado da multiplicidade distinta, encontrada na 

matéria pela inteligência.  

Portanto, o espaço não se trata de uma estrutura transcendental, absoluta e 

necessária, a priori no sujeito. Isso altera profundamente as divisões determinadas pela 

problemática kantiana, visto que implica um liame profundo entre entendimento e 

sensibilidade, e de certa maneira, identifica espaço e matéria. Agora a inteligência intui da 

matéria uma multiplicidade distinta, e dela decalca o espaço, à revelia de Kant (2012), para 

quem “um entendimento em que também todo diverso fosse dado por meio da 

autoconsciência seria um entendimento capaz de intuir, o nosso pode apenas pensar e tem de 

buscar a intuição nos sentidos” (p.131, grifo nosso).  

Podemos dizer que ao criticar a ideia de espaço, Bergson entra nas polêmicas que 

permeiam a construção histórica da concepção de espaço. É Newton quem consolida a 

concepção de espaço absoluto, construto que mescla elementos da física e da teologia: “[...] é 

interessante notar que a introdução do conceito de espaço absoluto no sistema da física de 

Newton não resultou apenas de uma necessidade metodológica – que era meramente uma 

estrutura matemática – de existência ontológica independente” (JAMMER, 2010, p. 138, grifo 

nosso).  
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Com isso, o espaço assume um estatuto ontológico de meio independente da 

matéria. “Infinito homogêneo e isotrópico”, o espaço absoluto seria o fundamento da matéria, 

uma instância transcendente inverificável pelos sentidos. Esse espaço absoluto é identificado 

com Deus ou com um de seus atributos, um “órgão” divino. E embora Leibniz tenha atirado 

acirradas críticas a essa concepção, ela perdurou incólume, diz Jammer (2010, p. 153). Havia 

certo zelo religioso na preservação de um espaço absoluto. Sobre o pensador que identificasse 

espaço e matéria pairava a marca maldita do ateísmo, já que isso suprimiria Deus do sistema 

de pensamento.  

O jovem Kant acreditava fielmente no espaço absoluto de Newton, a quem tanto 

devia. Mais tarde, com o desenvolvimento da filosofia transcendental, ele proporá uma 

solução diferente, que resolverá o impasse entre Newton e Leibniz. Se para o primeiro, o 

espaço absoluto era um órgão divino que fornecia extensão à matéria, para o segundo, o 

espaço não era mais do que uma construção derivada da relação entre as coisas existentes. 

Para Kant, a problemática da solução de Leibniz eram suas “consequências epistemológicas”.  

 

Um dos motivos adicionais para a rejeição kantiana desta alternativa tem em vista 

seu encadeamento a consequências epistemológicas indesejadas: ela iria privar as 

proposições da geometria de seu conteúdo apriorístico e transformá-las em 

enunciados contingentes como os de qualquer ciência empírica (GUTIERRE, 1996, 

p. 39). 

 

Para garantir a possibilidade da geometria na atividade apriorística do sujeito, separando-a da 

atividade sintética própria da física newtoniana, estabeleceu uma terceira via: o deslocamento 

do espaço do transcendente para o transcendental, como condição de possibilidade da 

experiência, forma pura da sensibilidade (JAMMER, 2010, p. 176). No entanto, esse gesto 

também não gerou ou perpetuou certos problemas insolúveis, certas fantasmagorias? É que o 

espaço transcendental de Kant conservou os traços do espaço absoluto de Newton: um meio 

homogêneo e vazio, continente sem conteúdo, independentemente e distinto da matéria, e 

anterior à toda experiência. É essa relação entre espaço e matéria que também é reformulada 

pela remodelação da estética transcendental de Bergson.  

No Ensaio, Bergson polemiza com a ideia de espaço enquanto intuição, a priori, 

da estética kantiana e com a tradição do empirismo que faz o espaço ser derivado da 

associação de sensações. Bergson se inclina mais a Kant, já que o empirismo deprecia a 

“atividade da inteligência” como estruturante da experiência humana. Como dar conta do 

surgimento do espaço por simples associação de sensações? “Como explicar uma semelhante 

gênese sem uma intervenção ativa do espírito?” (DI, p. 76). Kant foi mais preciso ao pensar o 

espaço como produto de um ato sui generis, uma atividade sintética do sujeito que designou 
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de forma a priori da sensibilidade (DI, p. 77). Todavia, “a concepção kantiana difere menos 

do que se imagina da crença popular” (DI, p. 75). É que para Bergson, Kant apenas formula 

filosoficamente uma ilusão da praticidade do senso comum. A necessária subordinação da 

heterogeneidade dos dados da sensibilidade a um meio homogêneo é uma modalidade de 

experiência estritamente humana, estruturada pela consciência reflexa. O senso comum, em 

sua urgência prática, extrai da diversidade sensível uma representação de objetos, desprovidos 

de qualidade e heterogeneidade, a fim de quantificá-los e manipulá-los. Kant formulou 

filosoficamente essa formalização intelectual que o senso comum pratica em seus 

automatismos habituais. A presença turbulenta do imediato e do sensível se converte em re-

apresentação intelectual. É precisamente a mediação representativa da consciência reflexa 

constituída pelo meio homogêneo intelectual o nascedouro das ilusões.  

O Ensaio enfatiza duas dessas ilusões, que estão na base do problema da 

liberdade.  

 

Encontramos, na sua própria raiz, duas ilusões fundamentais da consciência reflexa. 

A primeira consciente em ver na intensidade uma propriedade matemática dos 

estados psicológicos, e não [...] a qualidade especial, o cambiante próprio destes 

estados. A segunda consiste em substituir a realidade concreta, o progresso 

dinâmico que a consciência percepciona, pelo símbolo material deste progresso 

chegado ao seu termo, isto é, do fato realizado unido à sombra dos seus 

antecedentes (DI, 144, grifo nosso).  
 

A ilusão crucial aqui é essa substituição do dinamismo heterogêneo do real, sempre se 

fazendo, pela reificação da representação intelectual dos produtos finais do real, que os 

cortam do processo dinâmico e heterogêneo. Ora, o sujeito transcendental kantiano e suas 

sínteses reificam e fundamentam essa representação intelectual. Mas o que se passará na 

remodelação da estética transcendental? O sujeito kantiano se restringirá às atividades da 

consciência reflexa e suas sínteses à multiplicidade numérica, que por fim são reduzidas ao 

“eu superficial”, isto é, a consciência clivada pela intuição do espaço. É o que afirma 

Lapoujade (2013, p. 28): 

 

Nesse sentido, o eu de superfície é análogo ao sujeito kantiano que deve re-

apresentar o diverso que se apresenta primeiramente à intuição. Kant pensa no 

espaço; ele é por excelência o pensador da representação. Através das descrições da 

atividade de numeração, podemos encontrar, sem dificuldade, as sínteses do sujeito 

kantiano, com a diferença de que elas não estão mais submetidas à condição formal 

do tempo, mas sim do espaço [...]. 

  

O cálculo e a representação simbólica têm seu nascimento nas sínteses ativas do 

intelecto, uma “atividade da inteligência” (DI, p. 76) ou “ato do espírito” (DI, p. 77), sob a 

condição da intuição do espaço. São essas sínteses ativas que fundam a representação 
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conceitual que regra a vida em sociedade.  

 

Esta intuição de um meio homogêneo, intuição própria do homem, permite-nos 

exteriorizar os nossos conceitos uns relativamente aos outros, revela-nos a 

objetividade das coisas, e assim, pela sua dupla operação, favorecendo, por um lado, 

a linguagem, e apresentando-nos, por outro, um mundo exterior muito distinto de 

nós, na percepção do qual todas as inteligências comungam, anuncia e prepara a vida 

social (DI, p. 177).  
 

Os construtos lógicos do intelecto emergem necessariamente da intuição do espaço. No 

entanto, como explicar essa intuição do espaço? É preciso investigar sua relação vital e 

funcional com a matéria. Para Bergson a intuição do espaço tem sua origem na necessidade 

do vivo de agir sobre a matéria, de manipulá-la, de tornar-se senhor da matéria.  

Os construtos lógicos da consciência reflexa emergem, em última análise, dessa 

necessidade vital de atuar sobre a matéria, muito mais do que de conhecê-la. Por isso, a 

ciência será para Bergson a inteligência aplicada com exatidão à matéria, sofisticando a 

manipulação dela (PM, p. 92). Se as construções do intelecto nascem de uma necessidade 

prática de manipulação da matéria, infere-se assim uma perspectiva pragmática, e por 

consequência, uma pragmática da linguagem. Sob a suposta transparência da representação, 

há a opacidade de instrumentos de ordem, comandos, prescrições, “a linguagem transmite 

ordens ou avisos, prescreve ou descreve” (PM, p. 90). Sobre esse ponto, Karla Pereira (2006, 

p. 60) encontra significativas ressonâncias entre a percepção bergsoniana da linguagem e a 

pragmática de Deleuze e Guattari. Disso seguem-se sérias consequências nas questões da 

aprendizagem no âmbito educacional, já que nelas, frequentemente, a linguagem é vista como 

representação, por efeito da postulação das condições invariantes da cognição no sujeito 

epistêmico. Em Bergson, o dualismo invariáveis lógicos e variedade empírica, fundamento da 

redundância da recognição e da representação, é desmantelado. Resta uma perspectiva 

inventiva da linguagem, como ato linguístico instaurador de mundos39.  

Apesar disso, o meio homogêneo não é idêntico à matéria! Será preciso seccionar 

novamente espaço e matéria, mas em outro sentido, é o espaço enquanto meio homogêneo, 

continente sem conteúdo, isotrópico, substrato do intelecto humano, que tem de ser 

distinguido da matéria. Tal divisão segue o seguinte critério: o que pode ser evidenciado 

exaustivamente nos dados da experiência e o que é mera concepção intelectual inverificável. 

O meio vazio e homogêneo não é verificável exaustivamente na experiência, “será, pois, 

                                                 
39 Sobre isso, ver os dois textos de Silvia Tadesco, Mapeando o Domínio de Estudos da Psicologia da 

Linguagem: Por uma abordagem pragmática das palavras, e Linguagem: Representação ou Criação 

(KASTRUP, TADESCO, PASSOS, 2008, pp – 21- 45; 113- 135).  
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necessário distinguir entre a percepção da extensão e a concepção do espaço: sem dúvida, 

estão implicadas uma na outra” (DI, p. 77, grifo nosso). Há nisso a diferença entre percepção 

e concepção, que nesse caso é correlato a espaço real40 da matéria e espaço ideal do intelecto.  

Como diz Coelho (2010, p 38, grifo nosso), “O que interessa ao filósofo é estabelecer a 

natureza do espaço e o que ele defende é que há uma diferença fundamental entre o espaço 

real e o espaço ideal dos geômetras, diferença essa que aparece com frequência expressa 

respectivamente pelos termos extensão e espaço”. A forma do espaço enquanto meio 

homogêneo, condição do cálculo e da representação simbólica, é um modo estritamente 

humano de experimentar a matéria, que “parece exigir uma espécie de reação contra a 

heterogeneidade” (DI, p. 78). Logo, rigorosamente: 

 

O espaço é uma concepção do espírito, e não pode ser comprovado pela experiência; 

espaço é algo que não pode ser percebido, apenas concebido, somente a extensão da 

matéria pode ser percebida. Assim, matéria e espaço diferem, porque a matéria 

possui extensão da matéria abstraída de sua forma e, desta maneira, o espaço assim 

concebido pode ser posto em oposição à duração (ROSSETTI, 2004, p. 138, grifo 

nosso). 
 

Chega-se então à seguinte conclusão: o que se opõe essencialmente à duração é a 

forma vazia e homogênea do espaço, e não propriamente a matéria. A duração é da ordem da 

experiência pura, da consciência imediata, dos dados imediatos verificáveis pelo alargamento 

da percepção e da atenção. A forma homogênea do espaço é da ordem da experiência 

refletida, constituída pelo intelecto, estruturando a experiência enquanto manipulação e 

representação. É a consciência reflexa humana que suprime as qualidades da matéria 

subordinando-a a uma geometria funcional: grandezas, leis, princípios e formas. Todavia, “as 

diferenças qualitativas encontram-se por toda parte na natureza”, a matéria, enquanto imagem, 

porta qualidades. “A forma é uma imagem e, por mais tênue, por mais transparente, que se 

suponha, ainda constitui, quando a nossa imaginação dela tiver uma percepção visual, por 

assim dizer, uma qualidade concreta, e por conseguinte, irredutível da matéria” (DI, p. 155). 

Bergson evocará três personagens que exprimem outras maneiras de perceber o espaço 

heterogêneo da matéria: o animal, a criança e os povos primitivos (DI, p. 159). Esses três 

personagens exprimem experiências não-humanas, irredutíveis à abstração reflexiva do 

intelecto que rebate a matéria sobre a extensão geométrica, tendo em vista a manipulação 

dela. “Isso equivale a dizer que o espaço não é tão homogêneo para o animal como para nós e 

que as determinações do espaço, ou direções, não revestem para ele uma forma puramente 

                                                 
40 Deleuze (1999, pp. 37, 38) aponta que o espaço em Bergson ganhará novos contornos no decorrer de sua obra, 

passando a exprimir um caráter ontológico e real, como distensão da duração. “[...] é preciso que a questão do 

espaço seja retomada em novas bases”. 
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geométrica” (DI, p. 78). Há então a possibilidade de experienciar de um modo não 

homogêneo o espaço material. E como veremos adiante, esses modos inumanos de 

experiência não são de todo inacessível a nós. 

 

3.1.3 Implicações da remodelação da Estética sobre a Analítica 

 

A remodelação da estética transcendental alcança sua eficácia em seu 

desdobramento sobre a Analítica, afirma Prado Jr. (1988), “a filosofia de Bergson opera uma 

reidentificação entre sensibilidade e entendimento, fazendo com que a estética, desdobrando-

se, passe a exercer as funções da analítica” (p. 90). Queremos agora distinguir dois tipos de 

desdobramentos sobre a Analítica: a) negativos e limitativos e b) positivos e expansivos. 

  

a) Negativos e limitativos  

As sínteses matemáticas e as sínteses da física são reduzidas ao mesmo 

denominador comum, a intuição do espaço e encontram nela seu limite (PRADO Jr., 1988, p. 

90). O entendimento se inscreve na sensibilidade e o conceito de matéria na intuição do 

espaço. O efeito disso é que o conhecimento científico é reconduzido a sua esfera de direito, 

ele “versa sobre a própria realidade, desde que não saia de seu domínio próprio que é a 

matéria inerte” (EC, p. 225). A “experiência possível” de Kant encontra então a realidade que 

lhe é de direito, perdendo sua soberania de experiência universal, única e necessária. As 

sínteses geométricas, que se sustentavam na intuição pura do tempo, são deslocadas à 

intuição do espaço. E, por consequência lógica, segue-se a supressão da extensão universal 

da matemática, que se fundava nas estruturas da percepção do sujeito transcendental, às 

intuições puras do tempo e do espaço. A regra que tornava “a matemática pura, em toda a sua 

precisão, aplicável aos objetos da experiência” (KANT, 2012, p. 190) é então restringida à 

espacialidade material.  

O tratamento dado ao princípio da impenetrabilidade é exemplar dessa limitação. 

O juízo da física, “dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço”, é visto como uma 

simples consequência lógica da concepção do número, construído pelo intelecto por uma 

justaposição de unidades distintas e impenetráveis. Assim, o princípio da impenetrabilidade é 

mais uma “necessidade lógica” (DI, p. 70), derivada das sínteses matemáticas, do que uma 

realidade empírica. Ora, se o princípio da impenetrabilidade, juízo da física, é redutível à 

matemática, a impenetrabilidade não é rigorosamente uma qualidade intrínseca da matéria, 
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uma constatação empírica. Afinal de contas, a impenetrabilidade “não pode ser revelada pelos 

sentidos” (DI, p. 72).  

A natureza, a matéria, de saída é trazida às malhas de manuseio do intelecto, 

matemática e física são, igualmente, instrumentos lógicos de domínio da matéria, muito mais 

do que o conhecimento dela. “Ora, se a impenetrabilidade fosse realmente uma qualidade da 

matéria, conhecida pelos sentidos, não se veria por que experimentaríamos mais dificuldades 

em conceber dois corpos fundindo-se um no outro de que uma superfície sem resistência ou 

um fluído imponderável” (DI, p. 72). Os desdobramentos sobre a Analítica acabam por alterar 

os princípios do entendimento puro da Crítica da Razão Pura. “Vemos assim como aqui é 

apagada a passagem dos axiomas da intuição às antecipações da percepção, como não há 

mais distinção entre grandeza extensiva da intuição e a grandeza intensiva da sensação, como, 

enfim, espaço e matéria novamente coincidem” (PRADO, 1988, p. 91, grifo nosso). Agora há 

uma continuidade e uma coexistência profunda entre intuição, percepção e intelecção. Se, 

como Leopoldo e Silva diz (1994): “não há portanto em Kant uma intuição que pudesse tentar 

coincidir com a duração dos fenômenos como que ‘de dentro’ dele” (p. 166), agora a intuição 

pode atingir, digamos, o sentido interno da diversidade sensível. O tempo deixa de ser um 

suporte vazio e homogêneo estruturando a percepção e se torna de fato a duração das coisas, o 

em si da diversidade sensível.  

O tempo não é mais condição da percepção do real, a forma pela qual o conteúdo 

do real se distribui, mas a substância experiencial mesma, em que não há cisão entre forma e 

conteúdo. A sensação se tornará, portanto, irredutível a um grau intensivo de real 

preenchendo as formas extensivas da sensibilidade. Na remodelação da estética 

transcendental, a sensibilidade nem é uma faculdade ativa nem meramente receptiva, ela 

revelará sua própria potência sintética, irredutível à atividade do intelecto. Como afirma 

Camolezi (2005), é preciso de extrema relevância demonstrar como as consequências da 

remodelação da estética atingem o terceiro princípio do entendimento puro, as analogias da 

experiência – “o problema central da ‘Analítica’ kantiana, o princípio de ligação necessária – 

também conhecido como princípio de causalidade” (p. 92). Sigamos a leitura de Camolezi 

desse aspecto bergsonismo de Prado Jr. e vejamos o que se passa com as duas primeiras 

analogias da experiência (KANT, 2012, pp. 201, 206), o princípio de permanência da 

substância e o princípio da sucessão temporal segundo a lei da causalidade.  

O que acontece é que a lei da causalidade (segunda analogia da experiência) é 

reduzida ao princípio de permanência (primeira analogia da experiência). Por fim, o princípio 

de permanência é reduzido à identidade de um elemento da multiplicidade numérica. O que é 
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causalidade senão a repetição dela em diversos casos, a regularidade do que ocorre agora e 

ocorrerá no momento seguinte? E assim como o princípio da impenetrabilidade foi reduzido à 

uma inferência da concepção do número, o princípio de causalidade pode ser reduzido à uma 

consequência lógica do princípio de identidade (DI, p. 156). A causalidade se tornará mero 

desdobramento do princípio de identidade, repetição do mesmo, “aquilo que foi, será ou 

continuará a ser, [...] os mesmos antecedentes suscitarão sempre consequentes idênticos” (DI, 

157). Prado Jr., diz:  

 

Se a causalidade implica regularidade e repetição, a repetição é pensada, no interior 

do bergsonismo, como explicitação da identidade, passagem do mesmo ao mesmo, 

por oposição às noções de criação e crescimento. A causalidade passa assim a ter a 

estrutura da tautologia e a ser redutível novamente ao princípio de identidade 

(1988, p. 92, grifo nosso).  

  

A causalidade é, portanto, o ferrolho que impede o surgimento do novo, o crescimento 

temporal e a criação. Segundo ela, a repetição não poderá jamais trazer novidades.  

No sistema kantiano, as analogias da experiência são verdadeiros comandos do 

entendimento impedindo que a sucessão da apreensão subjetiva tenha uma ordem contingente 

qualquer. O entendimento impõe uma ordem unida na apreensão subjetiva. Sem isso, a 

recepção dos elementos na sensibilidade, bem como a síntese deles na imaginação, 

apresentariam uma sucessão e uma associação contingente qualquer, que não garantiria a 

ordem objetiva do conhecimento científico.  

Em primeiro lugar, há a necessidade de uma unidade sintética a priori na 

consciência, (KANT, 2012, p. 166) garantindo que as associações sejam minhas. Em segundo 

lugar, a regra da causalidade como ligação necessária institui a ordem objetiva das 

associações. Sem essa regra, a ordem subjetiva da apreensão não teria necessariamente a 

ordem da apreensão dos fenômenos físicos, segundo a ciência newtoniana, e não constituiria 

conhecimento. É precisamente a necessidade da conexão causal, imposta pelo entendimento, 

que torna impensável a liberdade. A repetição do mesmo se instaura – nada se perde, nada se 

cria, tudo se transforma. “A causalidade implicaria determinação necessária e toda a 

liberdade se tornaria incompreensível. É nesta consequência que desemboca a Crítica da 

Razão Pura” (DI, p. 176). No entanto, se a causalidade é reduzida à simples inferência da 

identidade, torna-se evidente que não será exatamente uma “lei”, um “princípio” regulando a 

apreensão dos fenômenos. A causalidade é nada mais do que uma relação entre os elementos 

da multiplicidade distinta no espaço. Portanto, a causalidade não concerne ao tempo, nem ao 

movimento do tempo nem ao liame entre seus componentes, só concerne às unidades sobre o 

espaço.  
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Era terminantemente necessário que a crítica ao tempo especializado se 

desdobrasse na crítica ao liame, que regulava a sucessão da apreensão no tempo, impondo a 

ordem objetiva ao tempo, como diz Camolezi (2015, p. 98): 

 

Por si só, o tempo espacial não representa um tempo ordenado de modo necessário, 

assim como, sozinha, a denúncia que Bergson dele faz não surtiria o efeito desejado 

para sua filosofia do tempo. Antes, se a necessidade não é universal, é que ela surge 

de um ato do espirito que deseja conhecer: a necessidade resulta do liame imputado 

aos instantes, não da sucessividade discreta do tempo.  

 

Segundo o autor, mais grave do que o tempo especializado da Estética, é a lei da causalidade 

da Analítica, que determina a ordem do conteúdo do tempo. Se a crítica ao tempo 

especializado não se ultrapassasse na crítica à causalidade, talvez a ideia de duração não 

ficasse suficientemente clara, distinta do tempo da física. Para que se estabeleça uma filosofia 

da duração, é preciso romper a necessidade do liame causal, que impõe a ordem linear nos 

componentes do tempo. Afinal, a duração organiza sua multiplicidade de componentes 

heterogêneos – por si mesma – sem a necessidade de uma “unidade sintética a priori” e 

tampouco da lei da causalidade.  

Por um ponto de vista um pouco diferente do sugerido por Camolezi, a 

diferenciação do tempo do espaço que se desdobra em “denúncia ao tempo especializado” 

não poderia deixar jamais essa denúncia “sozinha”. É que a diferenciação radical do tempo, 

leitmotiv da remodelação da estética transcendental, remete à temporalidade viva da 

experiência concreta. Ora, a dificuldade central da Crítica, segundo Bergson, é esse encontro 

com o tempo em pessoa. Quando essa dificuldade central é enfrentada, seguem-se efeitos que 

dissolvem as dificuldades periféricas, as más formulações conceituais, as divisões arbitrárias 

do real. É o que sugere Bergson:  

 

A causalidade implicaria determinação necessária e toda a liberdade se tornaria 

incompreensível. É nesta consequência que desemboca a Crítica da Razão Pura. 

Mas, em vez de concluir que a duração real é heterogênea – o que, ao elucidar esta 

segunda dificuldade, teria despertado a sua atenção para a primeira –, Kant 

preferiu situar a liberdade fora do tempo e erguer uma barreira insuperável entre o 

que deixa inteiramente ao nosso entendimento, e o das coisas em si, cujo acesso 

proibiu (DI, p. 176, grifo nosso).  

 

Desse ponto de vista, a crítica à causalidade é o próprio surtir o “efeito desejado” da 

diferenciação do tempo do espacial, sua intensificação, um desdobramento crítico de um 

movimento positivo mais profundo – o reencontro com o tempo heterogêneo. 

 

b) Um efeito positivo ou expansivo  
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Para Bergson, Kant conserva a liberdade como númeno, salvando-a da 

causalidade dos fenômenos físicos, apenas por um “escrúpulo moral”. “Não há outro remédio 

senão proscrever a liberdade, ou, se a respeitarmos por escrúpulo moral, reconduzi-la com 

muitas atenções ao domínio intemporal das coisas em si, cujo limiar misterioso a nossa 

consciência não ultrapassa” (DI, p. 178, grifo nosso). Ainda assim, estaria entre as alterações 

derivadas da remodelação da estética kantiana, uma reformulação do númeno? Na 

reformulação bergsoniana do númeno, ele não teria seu acesso totalmente interditado à 

experiência de conhecimento. Afinal “esta barreira é mais fácil de transpor do que se 

imagina” (DI, p. 176), embora o númeno continuasse a definir o limite do entendimento. É 

que na versão de Bergson, o númeno não é uma instância transcendente, ideal, 

inexperienciável – o númeno diz respeito à própria duração, que o entendimento tem grandes 

dificuldades de apreender, devido aos seus laços com as formas habituais e a linguagem. E 

sim, a liberdade estará mesmo nessa região numinosa.  

O fator problemático da Crítica não é fazer da liberdade um númeno, mas colocar 

o númeno fora do tempo, como uma ideia imutável, à moda de Platão. Bergson resolveu essa 

dificuldade – o numinoso é o próprio tempo real e heterogêneo, e não o que está fora dele! A 

temporalidade heterogênea complicada no fundo de nossa experiência, Bergson chama de “eu 

profundo”; um domínio que resiste à discursividade e a uma apreensão fácil do entendimento. 

Prado Jr. (1988) diz: “é de alguma maneira a oposição numênico e fenomênico, racional e 

sensível, que aqui reaparece sob a forma da oposição entre profundo e superficial; mas é a 

consciência reflexiva que é jogada do lado do fenomênico e do sensível” (p. 102).  

Mas afinal de contas, qual a razão da obscuridade do eu profundo? Por que afinal 

a psicofísica e a psicofisiologia se alheiam dele, e por que ele será um númeno para o 

entendimento? É que esse domínio numênico da experiência concreta é a própria 

multiplicidade de dados infinitamente pequenos; diferenças infinitesimais que não aparecem 

ao entendimento, por não constituírem objetos formais. “Os dados imediatos são descritos a 

cada vez como a apreensão de uma miríade de elementos infinitesimais evanescentes, que 

escapam ao espaço da representação” (LAPOUJADE, 2013, p. 32). Esses “elementos 

infinitesimais” interpenetram-se em processos que constituem os fenômenos, pois constituem 

tanto o sujeito quanto os objetos.  

Se em Bergson a multiplicidade de dados imediatos infinitesimais responde pela 

gênese do sujeito e dos objetos, ele está em relação a Kant em uma postura análoga a de 

Maimon, diz Lapoujade (2013), “Tudo se passa como se Bergson reinterpretasse, à sua 

maneira, a clássica oposição entre Kant e Maimon” (p. 32). Os dois filósofos investigam o 
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domínio da gênese que a Crítica deixa escapar, com suas largas formas a priori postuladas no 

sujeito, que só podem reter objetos formais. Na investigação da gênese, a própria consciência, 

o próprio sujeito, o próprio eu penso, não é mais do que um produto coextensivo de um 

processo; um resultado formal da interpenetração sintética de uma multiplicidade 

imperceptível, componentes diferenciais infinitamente pequenos, microfenômenos e 

infrapercepções. Bergson, numa atitude análoga a de Maimon, encontra abaixo dos 

fenômenos esse domínio sub-representativo dos diferenciais infinitamente pequenos, que 

respondem pela gênese tanto do sujeito como do objeto. Lebrun (2001, p. 217, grifo do autor) 

assim sintetiza essa atitude:   

 

Com efeito, os dois estratos que Maimon dissocia são igualmente duas atitudes, 

muito diferentes, do pensamento. Enquanto a consciência comum pensa objetos já 

formados na intuição e, por exemplo, se representa a linha como já esticada, 

extensivamente traçada partes extra partes, o pensamento propriamente dito retraça a 

gênese dessas produções a partir de suas diferenciais.  
 

Dois estratos, duas atitudes do pensamento. Em resumo, o pensamento se libera da 

representação, da mediação conceitual entre sujeito e objeto, e mergulha no domínio da 

apresentação, da presença, do próprio pensamento, dos microfenômenos da processualidade 

temporal.  

Ora, não é outra a consequência positiva e expansiva do desdobramento da 

remodelação da estética transcendental sobre a Analítica, senão essa outra atitude do 

pensamento que opõe o pensamento à representação!  

A secção entre multiplicidade numérica e multiplicidade qualitativa, como um 

“reencontrar as articulações naturais” (PM, p. 93), abre a via para duas modalidades de 

experiência. A modalidade estritamente humana, regulada pelos instrumentos lógicos da 

inteligência, sob a intuição do espaço. E uma modalidade diferente, irredutível à primeira, 

cuja exploração remete a um empirismo radical.  

 

O que se crítica, em última instância, é a própria noção de uma “objetividade em 

geral”, ou de um fechamento de toda experiência possível dentro de um círculo 

homogêneo, ou de uma totalidade indiscriminada. O que se pede é um dualismo dos 

modos de conhecimento, calcado no dualismo de duas experiências irredutíveis, de 

dois modos de ser incomparáveis: o espaço é a forma do conhecimento e do ser do 

mundo material, enquanto a duração define o modo de conhecimento e o modo de 

ser da consciência restituída à sua imanência (PRADO Jr. 1988, p. 100, grifo do 

autor)41 
 

                                                 
41 Acerca desse “dualismo dos modos de conhecimento”, ver SILVA, 1994, p. 304.  
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Abre-se a via para essa modalidade de experiência da “consciência restituída à sua 

imanência”, um empirismo que não se faz sem “espírito de finura” – “não há pensamento sem 

espírito de finura” (PM, p. 90).  

A modalidade de experiência humana, sob a inteligência, está intimamente 

associada: 

à lógica imanente às nossas línguas, formulada de uma vez por todas por Aristóteles: 

a inteligência tem por essência julgar e o juízo é operado pela atribuição de um 

predicado a um sujeito. O sujeito, pelo simples fato de que o nomeamos, é definido 

como invariável; a variação irá residir na diversidade dos estados que dele forem 

afirmados sucessivamente. Procedendo assim por aposição de um predicado a um 

sujeito, do estável ao estável, seguimos a inclinação de nossa linguagem [...] (PM, 

pp. 76, 78).  

 

Contudo, essa modalidade não-humana, esforço “quase divino” (PM, p. 67), é quem deu 

origem a um tratamento estético da linguagem em geral, marcada pelo juízo; é quem deu 

origem à poesia. “Concedo também que essa parte tão módica de intuição se tenha alargado, 

que ela tenha dado origem à poesia, depois à prosa e tenha convertido em instrumentos de arte 

as palavras que, de início, eram apenas sinais” (PM, p. 91). Tal modalidade de experiência 

explora sua própria condição, a relação imediata entre a sensibilidade e os dados imediatos, 

os finos e minúsculos discernimentos das nuances qualitativas, as micropercepções, os 

infrafenômenos.  
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4 LIBERDADE E APRENDIZAGEM 

 

Que efeitos se desdobram sobre a investigação da aprendizagem, ao seguirmos as 

implicações da transformação da problemática kantiana efetuada por Bergson? Nossa leitura 

do Ensaio, deixamos explícito, seguiu as coordenadas de Prado Jr. e Deleuze. Para o filósofo 

brasileiro (1988, pp. 89, 90), o bergsonismo é a remodelação da estética transcendental. Para 

o filósofo francês (1999, p. 22), o bergsonismo é um empirismo superior, no qual “ultrapassa-

se a experiência concreta em direção às condições da experiência (mas estas não são, à 

maneira kantiana, condições de toda experiência possível, e sim condições da experiência 

real)”. A liberdade real não pôde se apresentar como um processo real e experiencial senão 

por uma reformulação da problemática kantiana. Que implicações esse procedimento surte 

sobre a investigação da aprendizagem? Que aplicação ou implicação, essa percepção da 

liberdade real teria sobre as questões da aprendizagem? Ao verificar os efeitos práticos sobre 

questões específicas, no caso a aprendizagem, testamos a fecundidade da investigação 

precedente. A pergunta pelos efeitos práticos, no plano específico da aprendizagem, visa 

contribuir com alguma alteração no nível dos problemas, muito mais do que no nível das 

propostas, das teses, das soluções. Se conseguirmos algum deslocamento ao apresentar certa 

constelação de conceitos que exprimem a riqueza da experiência concreta, teremos feito algo. 

Enfim, miramos em alguns efeitos na maneira de se colocar o problema da aprendizagem, no 

plano das coordenadas mais do que no da proposição de alguma pedagogia ou programa de 

atividades específicas. Contribuir a um mergulho nas dimensões sensíveis e heterogêneas da 

aprendizagem, em sua complexidade concreta, e como diz Varela (2003, p. 72), no sentido do 

“desencanto do abstrato”, é o trabalho a ser feito.  

Mas como obter nisso alguma precisão? Como não esmurrarmos o ar e cair no 

verbalismo do homo loquax (BERGSON, 1974, p. 148)? É preciso iniciar por elementos 

concretos, embora modestos. Como uma tática, ou um tateio, esbocemos algo do cenário de 

saberes que gestam a educação brasileira, como num sobrevoo. Com esse esboço, talvez 

demasiado grosseiro, queremos traçar certas linhas de direção. Não a exposição exaustiva das 

teorias vigentes, mas linhas de sentido e de valor. Essas linhas de direção, de sentido, de 

valoração, poderão fazer aparecer o ponto de vista generalizado no âmbito educacional, 

acerca da aprendizagem. O que pretendemos com isso é, pois, verificar os efeitos da 

investigação precedente sobre essas linhas de direção, constitutivas desse ponto de vista 

generalizado. Com isso, explicitamente, nos referimos à aprendizagem envolta no campo 

educacional. Quais efeitos se seguem desta leitura do Ensaio sobre essas valorações, linhas de 
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sentido, direções, esse ponto de vista generalizado no campo educacional?   

Comecemos a delinear esse cenário, agarrando-nos ao concreto, referindo-nos à 

“reforma educacional” instituída pela LDBEN 9394/96, na qual os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) foram propostos. Trata-se de determinações oficiais que modulam os 

saberes e as práticas no campo educacional. O nosso interesse aqui não é exatamente expor os 

volumes teóricos, mas esboçar linhas de sentido e valoração muito gerais. Atentemos para o 

fato de que tal reforma educacional “pretende basear suas diretrizes no Construtivismo” 

(CHAKUR, 2014, p. 29). Aproxime-nos então, do que é chamado aí de “Construtivismo”, 

fonte das diretrizes dessa reforma, não exatamente para defini-lo42, tampouco repassar as 

críticas a ele43; aproximemo-nos dele de modo quase ingenuamente, quase por uma redução 

fenomenológica, para encontrar nele algumas linhas gerais.  

Ora, é indubitável que grande parte desse “Construtivismo” se baseia na 

psicogênese do epistemólogo Jean Piaget. Clivada por reflexões pedagógicas, por um 

“aplicacionismo” à educação (CHAKUR, 2014, p. 32), a psicogenética de Piaget parece 

padecer certos empobrecimentos, “uma leitura pobre e apressada [...] da explicação 

construtivista do desenvolvimento cognitivo”, diz Lajonquière (2010, p. 87). Por isso, de 

saída, não podemos identificar o “Construtivismo”44, fonte oficial das diretrizes educativas, 

com o construtivismo de Jean Piaget. Há entre os dois, no mínimo, uma alteração no nível dos 

problemas, empobrecimentos e proliferações. Vamos nos limitar à psicogênese de Jean Piaget, 

elemento palpável desse “Construtivismo”, cuja natureza, extensão e definição colocaremos 

entre parênteses. Resta que encontremos na psicogênese de Jean Piaget certas linhas de 

direção, sentido e valoração. 

 Para nossos fins, bastam essas três linhas ou elementos: a) o privilégio das formas 

lógicas do sujeito epistêmico; b) uma abordagem desenvolvimentista do sujeito. E abaixo 

dessas direções, encontramos algo menor, mais modesto e que, no entanto, é um elemento 

fundamental das linhas esboçadas acima; c) a concepção de indiferenciação do bebê. 

Exporemos esses três itens e, desde já, explicitamos que esse último elemento será a ideia a 

ser confrontada com o pensamento em duração. Ao questionarmos esse elemento mínimo, 

talvez, possamos colocar em cheque todo o conjunto, todo o ponto de vista oficial sobre a 

                                                 
42 Sobre isso, remetemos ao primeiro capítulo de CHAKUR, 2014.  
43 Quanto às críticas, o capítulo Descontruindo o Construtivismo, em SILVA, Tomaz Tadeu. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1996, p. 213. 
44 Lajonquière (2010, p. 19) chama atenção para a mescla de autores e tendências que nos anos 90 constituíram o 

Construtivismo estatal brasileiro. “Assim, quando o estado brasileiro emplacou as diretrizes de uma pedagogia 

oficial via os Parâmetros Curriculares Nacionais, esta não foi simplesmente construtivista, acabou sendo 

socioconstrutivista, na esteira da consolidação de outras linhas de investigação universitária na matéria como, 

por exemplo, aquelas tributárias dos trabalhos de Vygotski”.  
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aprendizagem, generalizado no campo educacional. 

a) O privilégio das estruturas lógicas do sujeito epistêmico 

O privilégio conferido às estruturas lógicas na interpretação e na explicação das 

experiências das crianças é evidente. Toda importância recai sobre a “independência da forma 

da realidade do conteúdo” (ARENDT, 1993, p. 119). Afinal, o que se quer objetivar, o que é 

valorizado, são os modestos inícios da gênese do conhecimento científico, as minúsculas 

construções lógicas das crianças. Aqui, a cognição só se explica pela organização que essas 

estruturas lógicas exercem sobre a diversidade dos dados sensíveis. Essa organização, 

exercida ativamente pelo sujeito, é observada na conduta inteligente: a coordenação de ações 

na resolução de um problema; “a inteligência é a solução de um problema novo para o 

indivíduo, é a coordenação dos meios para atingir um certo fim, que não é acessível de 

maneira imediata” (PIAGET, 1983, p. 216). É precisamente essa ação coordenada da conduta 

inteligente que se diferencia da mera ação reflexa, inata e de ordem biológica.  

O privilégio e a valorização das estruturas lógicas termina por minimizar 

significativamente os dados sensíveis inassimiláveis, se podemos dizer assim, a diversidade 

de dados que não se integra às estruturas lógicas anteriores. E todo nosso esforço, numa 

atitude bergsoniana, é colocar-se no ponto de vista desses dados inassimiláveis, revertendo a 

hierarquia prescrita pelo entendimento. Como Kastrup sugere: “cumpre saber, portanto, como 

as estruturas cognitivas podem ser desestabilizadas perante algo que não entra nos seus 

quadros de significação” (1999, p. 91). A supervalorização das estruturas lógicas desinveste os 

processos perturbadores, a instabilidade temporal da experiência concreta, irredutíveis a 

equilibrada ação assimiladora de um sujeito-organismo.  

Para Piaget, os processos do vivo no meio são redutíveis a duas espécies de ações: 

as ações reflexas, de ordem puramente biológica, e as “ações de um tipo peculiar, cuja 

significação epistemológica parece esclarecedora” (1983, p.7), que implicam uma “integração 

dos dados a uma estrutura anterior ou mesmo a constituição de uma nova estrutura sob a 

forma elementar de um esquema” (1983, p. 9). O que separa as ações reflexas das ações 

inteligentes é o desenvolvimento construtivos das estruturas lógicas. Isso determina no 

observador uma postura de “espera” (p. 213) pela emergência das estruturas lógicas nas 

crianças, já que aquém delas, não há nada senão ações reflexas, egocêntricas e 

indiferenciadas. 

Humberto Maturana (1998) chama a atenção para a “relatividade das descrições” 

da experiência no que se refere a uma conduta inteligente, “um observador pode descrever 
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uma determinada sequência de interações de um animal, tanto como um comportamento de 

resolução de problemas como uma conduta orientada a metas, dependendo do ponto de vista a 

partir do qual faça sua descrição” (p. 20, grifo nosso). O ponto de vista da psicogenética de 

Piaget, como sabemos, é determinado por uma problemática epistemológica. Em razão disso, 

ele explica e descreve a experiência das crianças como uma subordinação ativa dos dados 

sensíveis a estruturas lógicas anteriores. Em resumo, as estruturas lógicas anteriores se 

colocam como condição da experiência. Podemos dizer então que esse ponto de vista é 

coordenado por questões mais filosóficas do que estritamente científicas? Falando com mais 

precisão: em que medida o ponto de vista da psicogênese piagetiana é determinado pela 

problemática kantiana? Até que ponto a subordinação da diversidade dos dados às estruturas 

lógicas anteriores do sujeito, reduplica a problemática de Kant, às condições transcendentais 

da experiência possível?  

É verdade que na psicogênese de Piaget as estruturas lógicas do sujeito 

epistêmico são dinâmicas e explicadas por uma gênese a partir da ação, no lugar de uma 

abrupta postulação a priori no transcendental. Contudo, tenhamos em vista o nível dos 

problemas mais do que o nível das teses. Piaget retoma o problema do impasse entre 

empirismo e idealismo, tal como Kant. A terceira via é o estabelecimento de estruturas lógicas 

como condição da experiência de conhecimento. É o que diz Oliveira (1999, p. 55): 

 

Tanto para Kant como para Piaget, não se dá a possibilidade de conhecimento sem a 

presença de alguma forma de experiência, sendo que para ambos, a realidade em si 

mesma já é modificada pelo ato desta experiência, pois tal se dá dentro de um 

processo relacional onde algo novo é somado a coisa em si percebida, sejam as 

formas a priori de Kant, dentro da razão pura, ou os esquemas da ação. Algo, 

portanto, é somado, havendo para ambos os autores algo mais dentro do 

conhecimento obtido pela experiência, do que meramente a realidade em si, como 

esta se apresenta antes de qualquer ato relacional de experiência de onde possa-se 

auferir conhecimento.  

 

Também para Freitag (1991) “Piaget está preocupado em reconstituir 

geneticamente, um a um, os conceitos básicos do entendimento (tempo e espaço), bem como 

praticamente todos os elementos centrais das categorias a priori do entendimento (quantidade, 

qualidade, relação e modalidade)” (p. 49). Esse paralelo entre Piaget e Kant assume aqui o 

sentido estrito de esclarecer o “ponto de vista”, assim como as coordenadas de ordem 

epistemológico-filosófica que o determinam e que determinam o privilégio das estruturas 

lógicas anteriores como condições da experiência de conhecimento.  

Virgínia Kastrup (1999) esclarece da seguinte forma o nexo entre a psicogênese 

de Piaget e Kant, cuja problemática definiu a epistemologia moderna:  

 



101 
 

a colocação do problema em termos do projeto epistemológico da modernidade, no 

qual se destaca a busca de condições invariantes, reduz, de saída, o campo das 

experiências cognitivas que serão objeto de sua investigação. Nesse caso, já há um 

recorte que reduz o plano dos fatos, onde são privilegiadas certas experiências (p. 

57). 

 

Logo, as coordenadas científicas da psicogênese, determinadas pela problemática kantiana, 

procedem por um reducionismo, uma depuração da experiência concreta. Recortam-se os 

processos em equilíbrios e os fatos estáveis; “são privilegiadas certas experiências” que 

evidenciam o funcionamento das estruturas lógicas: as consideradas condutas inteligentes, as 

ações coordenadas, as resoluções de problemas. Segundo Kastrup, o que é objetivado nisso 

não é senão as experiências mais banais, mais habituais, o funcionamento do senso comum. O 

observador privilegia as condutas nas quais supõe encontrar os brotos do conhecimento 

científico.  

A experiência das crianças é então inquirida mais por uma problemática 

especificamente epistemológicas do que biológica. A delimitação dessa problemática ilumina 

mais as condutas inteligentes do que os processos biológicos. É o que alude Maturana (1998), 

para quem as noções de assimilação e acomodação de Piaget não atendem às exigências 

científicas como autênticas funções biológicas.  

 

Ao usar expressões de assimilação e acomodação, Piaget, indiretamente valida a 

captação de uma realidade externa como parte do mecanismo de sobrevida do 

organismo [...]. Em um sentido estrito, a descrição do que ocorre na mudança 

condutual como assimilação e acomodação a uma realidade independente é 

literatura, e pertence aos comentários do observador (pp. 186, 187, grifo nosso).  
  

Podemos assim dizer, conforme o biólogo chileno, que no momento em que Piaget assume o 

ponto de vista epistemológico-filosófico, perde a rigorosidade de um ponto de vista 

estritamente biológico? 

b) Abordagem desenvolvimentista do sujeito 

O desenvolvimento das estruturas lógicas do sujeito epistêmico, desde as mínimas 

coordenações de ações na mobilização de objetos à capacidade lógico-matemática de 

classificação dos objetos, é demarcado por fases progressivas, estágios de desenvolvimento 

que demarcam a sofisticação nas estruturas lógicas.  

Todavia, a sucessão desses estágios não se dá por um desdobramento orgânico, 

por um pré-formismo maturacionista, mas por força de “um mecanismo de equilibração 

majorante, em termos de um vetor imanente de transformação epistêmica” (LAJONQUIÈRE, 

2010, p. 88, grifo nosso). É a relação de equilibração com o meio sociocultural que possibilita 

a passagem de um estágio a outro mais sofisticado do ponto de vista racional, e confere sua 
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espontaneamente. Por isso, o controle comportamentalista das aprendizagens não tem eficácia 

alguma na aceleração da construção das estruturas lógicas. Lajonquière (2010) relembra que o 

próprio “demonstrou que a estruturação cognitiva não é passível de ‘aceleração’ empírica, 

bem como que a lógica construtiva das epistemes não responde linear e mecanicamente às 

intervenções ‘externas’ pois há em operação no interior do processo um inconsciente 

cognitivo” (p. 25). É verdade que em suas últimas pesquisas, segundo Ronald Arendt (1993, 

p. 120), “Piaget coloca [...] a hipótese dos recursos cognitivos e da estimulação intelectual 

existentes no meio social acelerarem ou retardarem as etapas de desenvolvimento”.  Trata-se 

então da interação do sujeito com a totalidade do meio social e não supõe técnica pedagógica 

alguma de aceleração do desenvolvimento. No máximo, o suposto controle da aprendizagem 

possibilita uma “aprendizagem de resultados”. A repetição das situações não promoverá o 

desenvolvimento das estruturas lógicas, mas a mera memorização de resultados, “existe uma 

diferença entre aprender um resultado e formar um instrumento intelectual, formar uma 

lógica, necessária à construção de tal resultado” (PIAGET, 1983, p 214).  

A teoria dos estágios de desenvolvimento, mobilizada por uma reflexão 

pedagógica, sofre uma alteração do nível dos problemas e torna-se instrumento de controle de 

aprendizagens, de hierarquização e classificação dos indivíduos, segundos suas capacidades 

racionais, como diz Lajonquière (2010).   

 

Por exemplo, essa enumeração de estágios sequenciais foi assimilada a uma mera 

descrição fenomenológica da conduta cognitiva e, portanto, tratada como se a partir 

dela se pudesse construir uma nova escala de medição e discriminação. [...] essa 

espécie de escala evolutiva é utilizada para discriminar crianças como pré-

operatórias, intermediárias ou conservadoras, tanta na escola como na clínica [...] (p. 

86).  

 

A “aplicação” de Piaget, longe de ser uma garantia contra o delírio pedagógico do controle 

das respostas e dos estímulos (comportamentalismo), acaba por se torna a condição desse 

controle, “não faz senão recriar a velha ilusão do controle das aprendizagens” (p. 87). 

c) A indiferenciação do bebê  

Acima, esboçamos de maneira parcial duas direções da psicogênese de Piaget, 

componente essencial do “Construtivismo” que oficialmente regula os saberes-práticas no 

campo educacional brasileiro. O que realmente visávamos ao pincelá-las tão rapidamente era 

chegar a esse miolo, esse modesto elemento subjacente a elas: a concepção de indiferenciação 

do bebê.  

Piaget supõe que as crianças, em seus inícios, estão enclausuradas em um 

“egocentrismo radical” (1983, p.7), uma realidade indiferenciada que torna impossível 
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alguma experiência social e alguma riqueza de aprendizagem. Nesse período, conforme esse 

ponto de vista, os processos vitais se resumem a ações reflexas, isto é, ações não-coordenadas 

por estruturas lógicas. Sem a formação de um self que exerça coordenação de ações, o bebê, 

com esquemas de ação ainda muito rudimentares, permanece num estado de miséria 

egocêntrica. Cada ação aí é “um pequeno todo isolável que liga diretamente o corpo próprio 

ao objeto (sugar, olhar, segurar, etc.)” (p. 8). Será preciso esperar uma sofisticação dos 

esquemas e o desenvolvimento das estruturas lógicas, para que haja possibilidade de alguma 

experienciação rica com a alteridade, alguma aprendizagem mais complexa. Os estágios de 

desenvolvimento são o progressivo afastamento desse início indiferenciado; com a 

proliferação dos esquemas de ação, o bebê sai de seu estado de indiferenciação e adquire uma 

progressiva capacidade de manipulação inteligente de objetos, sucedida pela capacidade 

lógica e dedutiva de classificação deles. 

Essa ideia de indiferenciação merece um exame atento; ela é de ordem científica 

ou metafísica? Ela nasce da observação ou da especulação? Para Maria de Moura e Adriana 

Ribas (2004) essa ideia:  

 

de fusão ou indiferenciação entre bebês e seu ambiente [...] os bebês não se 

relacionam com o mundo a sua volta. São autocentrados e autistas e necessitarão 

passar por um processo de separação e individuação [...] essas concepções são 

altamente especulativas, e não baseadas em evidências empíricas (pp. 39, 40, grifo 

nosso). 

 

Ora, se não há suficientes evidências empíricas suficientes que fundamentem a concepção de 

indiferenciação dos bebês, se é algo “altamente especulativo”, qual afinal sua razão de ser? As 

duas autoras citadas ressaltam que essas concepções remontam até a tábula rasa de Locke (p. 

24). Portanto, se a indiferenciação do bebê é um constructo científico, há indícios de 

elementos filosóficos mesclados a ele, o que justifica a seguinte questão: em que medida essa 

ideia se fundamenta em ilusões filosóficas, no sentido de Bergson?   

Vimos que um dos procedimentos da crítica da precisão bergsoniana é o 

desvelamento da promiscuidade entre ideias filosóficas e construtos científicos; pôr em 

evidência o substrato metafísico que determina obscuramente as coordenadas científicas. 

Como diz Prado Jr. (1988)  

 

Entre a ciência e a tradição metafísica estabelece-se uma certa cumplicidade 

inconsciente que faz com que elas se amparem reciprocamente, Ambas são 

alimentadas pelos mesmos preconceitos, ambas fundam-se em teses metafísicas 

inconfesas e inconscientes [...]. 

Tanto o filósofo como o cientista são vítimas da confusão entre o que deve ser 

explicado e a explicação, que os envolve como uma vegetação parasitária. Não é que 

haja uma adequação exaustiva do conhecimento que não deixa nenhum hiato entre 
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explicação e o explicado; é a inércia do hábito que, sob a forma de associação, torna 

a consciência cega a distância entre o que é dado e a sua interpretação subjetiva, 

tornando insolúveis os laços com que a tradição os atou (p. 133)  

 

Se a concepção da indiferenciação do bebê não tem base científica suficiente, se ela tem seu 

fundamento nos “pré-conceitos” inconfessos da história da filosofia, cabe investigar a 

especificidade da ilusão filosófica que a subjaz. É possível determinar a razão de ser dessa 

ilusão? 

O último capítulo de Evolução Criadora escrutina as ilusões fundamentais da 

história da filosofia: as ideias de nada, de vazio, de desordem. Essas ideias estão vinculadas 

entre si na base do exercício filosófico. O intelecto, assim como recompõe o movimento por 

pontos inertes, tenta recompor o ser pelo nada, o pleno pelo vazio, a ordem pela desordem.  

 

Assim, o problema do conhecimento vê-se complicado e talvez tornado insolúvel 

pela ideia de que a ordem colmata um vazio e de que sua presença efetiva se 

superpõe à sua ausência virtual. Vamos da ausência para a presença, do vazio para o 

pleno, em virtude da ilusão fundamental de nosso entendimento (EC, p. 298).   
 

Sublinhemos a ilusão de desordem. Donde ela vem e por que se produz no entendimento? 

Para Bergson, essa ilusão nasce por força de duas tendências de nossa experiência comum: a) 

os hábitos práticos do intelecto e b) a reação afetiva a uma realidade estranha, espécie de 

frustração intelectual. “A ideia de desordem, portanto, é inteiramente prática. Corresponde a 

uma decepção determinada de uma expectativa determinada e não designa a ausência de toda 

ordem, mas apenas a presença de uma ordem que não oferece interesse atual” (EC, p. 297). A 

concepção de desordem, portanto, é relativa ao agente pressionado por necessidades práticas; 

ela não porta carga ontológica alguma, é o constructo frutificado por uma afecção de choque 

com uma ordem avessa e ofensiva. “Não é tanto pensamento quanto afecção ou, para falar 

mais exatamente, coloração afetiva do pensamento” (EC, p. 305). Quando se atribue a algo o 

predicado de desordenado, já se está impondo a esse algo a ordem do manuseio. É a 

substanciação da ideia de desordem, sua reificação discursiva que formula a ilusão filosófica.  

Para Bergson, quando Kant vê a matéria das sensações como uma desordem 

carente das formas a priori do sujeito, que lhe conferem a ordem do fenômeno, trata-se de 

uma ilusão filosófica.  

 

Todo alvo da Crítica da Razão Pura, com efeito, é explicar como uma ordem 

definida vem se acrescentar a materiais que são supostos incoerentes. E sabe-se 

com que preço ela nos faz pagar essa explicação: o espirito humano imporia sua 

forma a uma “diversidade sensível”, vinda não se sabe de onde; a ordem que 

encontraríamos nas coisas seria aquela que nós mesmo pomos nelas. [...] é absurdo 

supor que a desordem preceda lógica e cronologicamente a ordem (PM, p. 72, grifo 

nosso). 
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Diante disso, perguntemos em que medida a ilusão de desordem está na base da concepção de 

indiferenciação do bebê. Em que medida essa ilusão filosófica está sob constructo científico? 

Teríamos aí um caso de parasitismo de substratos metafísicos nos constructos científicos? A 

concepção de indiferenciação do bebê seria então uma ideia inteiramente prática, nascida da 

frustração frente a uma ordem radicalmente diferente da estruturação racional e verbal?  

Ora, a concepção de indiferenciação do bebê parece ser uma espécie de 

personificação da depreciação de tudo que há antes da linguagem; todos os processos e 

componentes semiológicos irredutíveis ao significante e à estruturação racional efetuada pela 

inteligência. A postulação da indiferenciação do bebê parece exprimir o império das formas 

racionais estáveis, e o privilégio do significante na interpretação da experiência dos bebês. O 

nosso esforço aqui, ao pensar com Bergson, é descentrar esse império das formas racionais no 

plano específico da aprendizagem. Isso significa pensar as organizações intensivas das 

matérias heterogêneas da experiência, organização propriamente temporal, que se dá aquém 

da estruturação racional efetuada pela inteligência e pelos significantes da linguagem, antes, é 

nela que se apoia o mundo da inteligência e da linguagem.  

Formulemos então um problema: o que se passa na aprendizagem ao suprimirmos 

a ilusão da indiferenciação do bebê? É que o procedimento bergsoniano da remodelação da 

estética transcendental tem por resultado um alargamento da percepção, a insurreição da 

lógica do sensível, da complexidade dos processos páticos, a organização intensiva da 

experiência, e por consequência, a dissolução do “absurdo supor que a desordem preceda 

lógica e cronologicamente a ordem” (PM, p. 72). A apresentação da liberdade real, como um 

processo experiencial garantido pela duração, é um caso específico de dissolução da ilusão de 

desordem, uma vez que a liberdade se inscreve na organização intensiva da temporalidade da 

subjetividade, e não na determinação das formas racionais do sujeito.  

 

4.1 Efeitos críticos e positivos sobre a investigação da aprendizagem 

 

O que se passa nas questões da aprendizagem ao suprimirmos a indiferenciação 

do período não-verbal? Que efeitos críticos e positivos se seguem quando flagrarmos o caráter 

ilusório dessa indiferenciação e desordem primitiva? A problematização da ideia de 

indiferenciação do bebê, funcionou como um meio de se obter alguma precisão, um elemento 

concreto por onde iniciar; por onde inquirir a organização intensiva da subjetividade e da 

experiência. Nesse caso, a aprendizagem será inscrita precisamente nessa organização 

intensiva da subjetividade e da experiência.  
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Iniciamos perguntando pelos efeitos negativos e críticos dessa supressão. Cabe 

averiguar o que se passa naquelas linhas de direção e valoração, constitutivas do ponto de 

vista construtivista ao lhe arrancamos esse pressuposto. No mínimo, o privilégio das 

estruturas lógicas e a abordagem desenvolvimentista se mostrarão reducionistas; um ponto de 

vista empobrecedor da experiência dos bebês. Pois, se não há esse início indiferenciado e 

desordenado, se há toda uma organização intensiva aí, não se sustenta o privilégio conferido 

às estruturas lógicas formais, tampouco a supervalorização dos estágios de desenvolvimento. 

Tal privilégio e tal valorização, como diz Daniel Stern (1992), talvez seja algo “ilusório e 

emerja de necessidades e preconceitos teóricos, metodológicos ou clínicos em conjunção com 

pressões culturais. Está nos olhos do observador não na experiência do bebê” (p. 18, grifo 

nosso).  

Talvez, seja a totalização desse ponto de vista demasiado reducionista, essa 

absolutização do formal, a fonte de alguns problemas mal formulados acerca da 

aprendizagem. Os problemas da partilha entre o inato e o adquirido, o que concerne à 

maturação e ao desenvolvimento, talvez pudessem ser resolvidos simplesmente adiantando o 

início da aprendizagem, liberando-a da subordinação dos esquemas e das estruturas lógicas e 

dos significantes da linguagem.  

Se não há indiferenciação do bebê, se não há desordem ontológica antes da 

estruturação das formas racionais, o que há? Que efeitos positivos sobre a investigação da 

aprendizagem decorrem da supressão da indiferenciação do período não-verbal? Talvez, por o 

efeito positivo seja uma abordagem direta da aprendizagem; e o que quer dizer isso senão o 

abandono da abordagem desenvolvimentista, ou antes, a reversão da relação aprendizagem e 

desenvolvimento, definida pelas psicogenéticas? Esse deslocamento de perspectiva se 

justifica como efeito da dissolução da concepção da indiferenciação do período pré-verbal.  

Na teorização do desenvolvimento, sem estruturas lógicas não há aprendizagem e 

a própria aprendizagem se confunde com o desenvolvimento. “Piaget restringe explicitamente 

a noção de aprendizagem a uma aquisição de esquema ou uma estrutura de ação que decorre 

da experiência com o meio físico e social” (DONGO-MONTOYA, 2009, p. 26). Um efeito 

prático da abordagem desenvolvimentista é que a experiência concreta das crianças acaba 

sendo avaliada a partir do que lhes falta, refratada nas formas desenvolvidas esperadas, ainda 

ausentes e que só têm existência real nos critérios do observador, como diz Stern (1992): 

 

Somente um observador que tenha perspectiva suficiente para saber o futuro curso 

das coisas pode igualmente imaginar um estado indiferenciado. Os bebês não são 

capazes de saber o que eles não sabem, nem que eles não sabem. As noções 

tradicionais dos teóricos clínicos tomaram o conhecimento do observador de bebês – 
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isto é, a relativa indiferenciação comparada com a visão diferenciada das crianças 

mais velhas – reificaram-no e o devolveram, ou o atribuíram aos bebês como seu 

próprio senso subjetivo dominante das coisas (p. 41).  

  

Ora, o esforço do pensamento que se nos apresenta é o mergulho na experiência concreta. 

Cabe então investigar a experiência concreta da aprendizagem dos bebês, que afinal “não 

prestam atenção ao domínio em que sua experiência está ocorrendo” (p. 58).  

Ao seccionarmos a aprendizagem, separando-a da teorização dos estágios de 

desenvolvimento, não remetemos ao empirismo grosseiro (como o comportamentalismo), no 

qual a aprendizagem é fundada no hábito e explicada pelo associacionismo, “privilegiando a 

ação do meio, interpretam a aprendizagem como resultado de puros mecanismos associativos” 

(DONGO-MONTOYA, 2009, p. 21). Na abordagem direta da aprendizagem, nos reportamos 

a um empirismo radical e superior, “apto para colocar os problemas e para ultrapassar a 

experiência em direção às suas condições concretas” (DELEUZE, 1999, p. 22, grifo nosso). 

Se para o empirismo grosseiro a aprendizagem é um fenômeno controlável – o pedagogo, qual 

“déspota esclarecido”, calcula a medida do estímulo e da resposta, controlando e prevendo 

cientificamente os resultados –; aqui, a aprendizagem é o acontecimento incontrolável por 

excelência! – é a própria emergência da imprevisibilidade, da indeterminação e da novidade. 

Para um empirismo radical ou superior, a aprendizagem concerne às condições concretas da 

experiência, à processualidade genética, aos componentes heterogêneos, ao tempo vivo, à 

organização intensiva aquém das estruturas racionais, como veremos adiante.   

 

4.1.1 Bergson e Daniel Stern.  

 

Abordar a aprendizagem em si mesma requer um mergulho sob a crosta da 

experiência; descer ao nível do “processo subjacente de uma abordagem construcionista”. É o 

que diz Daniel Stern (1992):  

 

Os processos que formam a visão construcionista são a assimilação, acomodação, 

invariantes identificadores e aprendizagem associativa. A emergência do senso do eu 

é descrita, por consequência, mais em termos de descobertas sobre as relações entre 

as experiências distintas, previamente conhecidas, do que em termos do próprio 

processo. Embora a aprendizagem, de uma forma ou outra, seja o processo 

subjacente de uma abordagem construcionista [...] (p. 53, grifo nosso). 
   

Como fazer isso? Como pensar a aprendizagem em si mesma, aquém das estruturas racionais, 

dos esquemas de ação, dos significantes da linguagem? Como investigar a aprendizagem em 

seus processos e componentes constitutivos?  

Para obtermos alguma precisão nessa investigação, estabeleçamos uma aliança 
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entre pensamento filosófico e os achados científicos de Daniel Stern. Pode-se fazer objeções 

acerca dessa conexão entre um psicanalista americano contemporâneo a um filósofo francês 

no final do século XIX. Mas vínculo possível entre os dois autores se faz no interior de um 

problema colocado, a saber, como acontece a organização da experiência aquém das formas e 

estruturas racionais; como se dá essa organização intensiva e processual da subjetividade. 

Julgamos que relacionar esses dois autores pode fornecer consistência suficiente a um ponto 

de vista distinto do privilégio conferido às formas e estruturas postas como condição da 

experiência. Além disso, orientando-se por uma atitude bergsoniana, tomada em toda sua 

obra, cabe pensar filosoficamente a partir dos achados científicos, a fim de obter alguma 

precisão em problemas específicos.  

Stern (1991, 1992) investiga o domínio da experiência dos bebês tradicionalmente 

recoberto pela indiferenciação. Segundo a psicologia do desenvolvimento, o bebê tem de 

aguardar a emergência de um self formal e a entrada dos significantes da linguagem para 

experienciar alguma complexidade e riqueza de relações com coisas e pessoas. Mas Stern faz 

ver algo muito diferente, como diz Guattari (2010):  

 

Essa criança da qual dizemos que vive em simbiose com a mãe, que ela é totalmente 

dependente do mundo, que está totalmente perdida, que está numa relação de 

derrelicção – Stern mostra que, na realidade, esta criança antes mesmo do self 

verbal, tem um papel de teleguiagem das relações dos adultos entre si e com ele; ela 

não é um sujeito alienado ao adulto, ela controla, ela está numa relação de co-

determinação com a subjetividade dos adultos. Ao mesmo tempo, ela tem uma 

riqueza perceptiva extraordinária de tudo que se passa em torno dela, em relação ao 

olhar, à luz, em relação ao ambiente, ela tem um funcionamento, uma máquina 

noológica perceptiva de uma extrema riqueza (p. 13).   
 

Ao que parece, a indiferenciação dos bebês se sustenta sobre ilusões clássicas da história da 

filosofia. Os avanços científicos na observação dos bebês parecem exprimir isso, 

demonstrando a complexidade e a riqueza da vida subjetiva dos bebês no período pré-verbal: 

“Há toda uma exuberância etológica que emprega componentes semióticos extremamente 

ricos e, pode-se dizer, até mais ricos do que os dos adultos, porque a linguagem não faz senão 

limar, turvar essa riqueza, essa acuidade semiótica das comunicações pré-verbais” (p. 10). Há 

organizações em processo envolvendo uma multiplicidade heterogênea, aquém da 

estruturação efetuada pela inteligência, que inclusive são o sustentáculo do exercício da 

linguagem e coexistirão com ela por toda vida. 

Há uma divergência no nível dos problemas e da perspectiva entre Stern e a 

psicogenética de Piaget, resultando em descrições e explicações diferentes da aprendizagem 

das crianças. Brazão e Ruter (2014) dizem: “Cabe apontarmos que o pensamento de Piaget foi 

um marco na Psicologia do Desenvolvimento nos anos 1960 e 1970, sendo um dos principais 
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interlocutores de Stern (1985), com quem ele estabelece certas contraposições” (p. 6). Mas 

não se trata aqui, fique isso bem claro, de lançar críticas a Piaget, nem exatamente opor um 

autor ao outro. O principal aqui é ver a diferença no nível dos problemas e da perspectiva, 

donde necessariamente se segue achados e descrições diferentes. Como o próprio Stern (1992) 

diz, “o ponto central aqui não é a validade dessas descrições, mas a natureza da perspectiva 

tomada por elas” (p. 19).  

Para os fins deste trabalho já expomos o suficiente do ponto de vista da 

psicogênese de Piaget. Revisemos rapidamente dois traços relevantes que exprimem essa 

distinção ou divergência de perspectiva, em relação ao que parece ser um contraponto. 

1. Virgínia Kastrup (1999) evidencia que as coordenadas científicas da psicologia 

foram determinadas pelo “projeto epistemológico da modernidade”. Estando a psicogênese de 

Piaget inscrita nesse projeto, ela procede por uma redução que delimita a cognição como um 

sistema em equilíbrio, passível de ser inquirido em suas condições invariantes. Isso significa, 

de saída, colocar entre parêntese, fora do sistema em equilíbrio, a temporalidade viva e seus 

efeitos perturbadores, privilegiando o recorte estável da experiência. 

 

O que se apresenta essencial destacar é que a colocação do problema em termos do 

projeto epistemológico da modernidade, no qual se destaca a busca de condições 

invariantes, reduz, de saída, o campo das experiências cognitivas que serão objeto de 

sua investigação. Nesse caso, já há um recorte que reduz o plano dos fatos, onde são 

privilegiadas certas experiências, que são aquelas que permeiam nossa banalidade 

cotidiana, quando funcionamos conforme o senso comum ou, dito de outro modo, 

aquelas nas quais o funcionamento cognitivo revela-se estável. São elas, em última 

análise, as experiências de recognição (p. 57, grifo nosso).  

 

É o recorte das “experiências de recognição” que é privilegiado, o que na perspectiva de 

Bergson trata-se apenas da crosta da experiência em injunção com os imperativos da vida 

social, marcada pelo automatismo habitual. 

 

Os nossos estados psíquicos, separando-se uns dos outros, solidificar-se-ão; entre as 

nossas ideias assim cristalizadas e os nossos movimentos exteriores formar-se-ão 

associações estáveis; e pouco a pouco, por que a nossa consciência imita o processo 

pelo qual a matéria nervosa obtém ações reflexas, o automatismo sobrepor-se-á à 

liberdade (DI, pp. 177, 178). 

 

É abaixo desse “eu superficial”, no nível dos processos constitutivos, irredutíveis à 

formalidade privilegiada pela inteligência, que encontramos a duração. É com a mesma 

atitude de pensamento de Bergson, que Kastrup propõe reintroduzir a temporalidade viva na 

investigação acerca da cognição, efetuando assim a insurreição das parcelas da experiência 

denegadas pela epistemologia moderna. 

2. É valido para psicogênese de Piaget o que Stern (1992) fala dos psicanalistas: 
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“são teóricos do desenvolvimento trabalhando em sentido contrário no tempo” (p. 15, grifo 

nosso), postulam uma série de fases sucessivas que explicam retroativamente a temporalidade 

viva da experiência da criança. Isso supõe uma hierarquização dos recortes de tempo; a fase 

menos sofisticada é suprimida pela mais sofisticada em capacidades racionais.   

 

A visão de mundo do bebê muda dramaticamente na medida em que cada novo 

estágio é introduzido, e o mundo é visto dominantemente, se não exclusivamente, 

em termos da organização do novo estágio. O que acontece, então, às fases prévias, 

às anteriores visões de mundo? Ou elas são eclipsadas e caem fora ou [...] 

permanecem dormentes, mas são integradas à organização emergente e dessa forma 

perdem grande parte de seu caráter anterior [...] Isso também acontece no sistema de 

Piaget (p. 23, grifo nosso) 

 

Segue-se que os processos reais, os micro-acontecimentos do presente vivo, são minimizados. 

A temporalidade viva e sua eficácia perturbadora são colocadas entre parênteses, fora dos 

limites da objetivação e da explicação da experiência. 

O esforço aqui, seguindo uma atitude bergsoniana, é investigar a aprendizagem 

em si mesmo, liberada do jugo da abordagem desenvolvimentista; pensá-la em sua 

processualidade própria, aquém das estruturas reflexivas, das regras e das fases de 

desenvolvimento, a aprendizagem no presente vivo. No lugar de proceder “no sentido 

contrário do tempo”, proceder pelo pensar em duração. Algo próximo aos termos de Varela 

(2003): no lugar de fases de desenvolvimento, pensar as “junções do presente imediato”.    

 

É necessário inverter as posições do perito e da criança na escala do desempenho.  

Ficou claro que a forma de inteligência mais profunda e fundamental é a de um 

bebê, que adquire a linguagem a partir de emissões vocais diárias e dispersas e 

delineia objetos significativos a partir de um mundo não especificado previamente.  

Ao ser elaborada, essa visão revitalizou o papel do concreto, concentrando-se em 

sua escala apropriada: a atividade cognitiva que ocorre em um espaço muito 

especial, que denominarei “junções do presente imediato”. Pois é no presente 

imediato que o concreto de fato vivo (p.73, grifo nosso) 

  

Não reencontramos na investigação da aprendizagem aquele “dualismo dos modos 

de conhecimento, calcado por sua vez no dualismo de duas experiências irredutíveis, de dois 

modos de ser incomparáveis” ressaltado por Prado Jr. (1988, p. 100, grifo nosso)? E 

igualmente, não reencontramos aquelas duas atitudes de pensamento mencionada por Lebrun 

(2001, p. 217, grifo do autor)?  

 

[...] duas atitudes, muito diferentes, do pensamento. Enquanto a consciência comum 

pensa objetos já formados na intuição e, por exemplo, se representa a linha como já 

esticada, extensivamente traçada partes extra partes, o pensamento propriamente dito 

retraça a gênese dessas produções a partir de suas diferenciais.  

 

O que queremos com uma abordagem direta da aprendizagem é constatar a distinção desses 

dois modos de conhecimento, duas atitudes de pensamento – e acentuá-las. Não se trata aqui 
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de aprofundar uma divergência entre o pensar em duração e pensar por representação? O que 

seria então pensar em duração a aprendizagem? Um mergulho na complexidade dos 

processos sensíveis e concretos, na lógica pática, na temporalidade da experiência se fazendo. 

É preciso encontrar o ponto em que se bifurcam a investigação dos processos genéticos 

criadores e o ordinário privilégio conferido aos produtos finais da experiência, à 

representação, às formas inertes; o privilégio conferido aos automatismos de recognição e ao 

momento da resolução de problemas.  

Pensar em duração a aprendizagem; flexionar uma atitude de pensamento 

bergsoniana à investigação da aprendizagem, parece-nos ser algo além do que “aplicar” sua 

filosofia enquanto “pronta” a essa especificidade (isso não seria, de certa forma, análogo à 

grosseira aplicação da psicogenética de Piaget à educação?). Convém mais a retomada 

daquele mergulho intuitivo do filósofo do que a aplicação das matérias que ele trouxe ao sol, 

arrancando-as do fundo do oceano da intuição. Convém retomar algo daquela impulsão de 

formulação de problemas singulares; algo daquele movimento infinito, “essa impulsão, uma 

vez recebida, lança o espirito por um caminho no qual ele reencontrara não apenas as 

informações que havia colhido como também outros detalhes mais [...]” (PM, p. 233). 

Tomando a atitude de pensamento bergsoniana, o ponto de vista dos processos menores, dos 

microacontecimentos, dos componentes heterogêneos diferenciais, da multiplicidade, é que 

nos aliamos a Daniel Stern, e a leitura que Felix Guattari (1992) faz dele. Essa aproximação 

entre Bergson e Stern exprime talvez uma comunidade no nível da atitude de pensamento – a 

investigação dos processos não-discursivos e da complexa lógica dos afetos. O problema das 

condições efetivas de uma experiência concreta, em oposição ao problema das condições 

gerais de toda experiência possível, se prolonga no problema da abordagem direta da 

aprendizagem, em oposição a abordagem indireta, subordinada às estruturas lógicas e aos 

estágios de desenvolvimento?  

Essa aproximação entre Bergson e Stern talvez se mostre funcional na abordagem 

do problema da abordagem direta da aprendizagem, fornecendo alguma constelação 

conceitual que exprima os mundos não-verbais que se organizam aquém da inteligência e da 

linguagem. Com essa aproximação, talvez seja possível analisar a aprendizagem enquanto 

processualidade intensiva da organização da experiência, aquém da estruturação da 

inteligência e da linguagem – ou seja, irredutível à cognição e ao desenvolvimento da 

inteligência. Se essa aproximação se mostrar fecunda, é provável que ela exprima um 

contraponto àquele ponto de vista generalizado no campo educacional, que esboçamos em 

linhas gerais. 
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4.1.2 O senso emergente de eu e outro e a aprendizagem primordial   

 

Stern (1991, 1992) investiga a “experiência direta” dos bebês e a emergência das 

formações subjetivas, designadas por ele de “sensos de eu” no período pré-verbal. Esses 

“sensos de eu” se formam antes da estruturação de um self formal e são frequentemente 

negligenciados.  

 

Consequentemente, devemos perguntar: que tipo de senso de eu poderia existir em 

um bebê pré-verbal? Por “senso”, se quer dizer consciência simples (não auto-

reflexiva). Estamos falando no nível da experiência direta, não do conceito. Por “de 

eu”, eu quer dizer um padrão invariante de consciência que surge apenas no 

momento das ações ou processos mentais do bebê. Um padrão invariante de 

consciência é uma forma de organização. É a experiência subjetiva organizadora do 

que quer que seja que será mais tarde referido verbalmente como “eu”. Essa 

experiência subjetiva organizadora é a contraparte pré-verbal, existencial, do eu 

objetificável, auto-reflexivo, verbalizável (STERN, 1992, p. 4). 

 

Note-se a vizinhança entre o que Stern chama de “consciência simples” e o que Bergson 

chama de “consciência imediata”:  

 

Nada mais de interposto; nada mais de refração através do prisma do qual uma das 

faces é o espaço e a outra é a linguagem. Ao invés de estados contíguos a estados, 

que se tornarão palavras justapostas a palavras, eis a continuidade indivisível e, por 

isso mesmo, substancial fluxo da vida interior [...] consciência imediata, visão que 

mal se distingue do objeto visto, conhecimento que é contato e concordância (PM, p. 

29, grifo nosso).  

 

Nos dois autores o pensamento quer ultrapassar o nível formal-conceitual da consciência 

autorreflexiva, enquanto entidade monolítica estruturada pela linguagem. O estrato superficial 

da consciência reflexiva é escavado até que se encontre o nível da consistência45; o nível em 

que uma multiplicidade de componentes heterogêneos e processos diversos adquirem 

consistência, uma organização parcial no seio da instabilidade. Os “sensos de eu-e-outro” são 

essas organizações da subjetividade e da experiência, aquém da significação e estruturação da 

linguagem. Antes, é a aquisição da linguagem e a variação na aprendizagem que se sucede a 

ela, que se apoiarão nessas formações subjetivas pré-verbais, que jamais se extinguem. Os 

“sensos de eu” perduram como formações subjetivas coexistentes; domínios distintos da 

experiência real que não são superados; que perduram paralelos como formas diferentes de 

organizar a experiência.  

Tal como Bergson, Stern pensa a coexistência do passado no presente (PM, p. 83). 

Nas abordagens desenvolvimentistas há fases ou estágios de desenvolvimento, mas aqui se 

                                                 
45 Cf. GUATTARI, 2010, pp. 11, 12.  
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trata de “níveis de subjetivação que se manterão paralelos ao longo da vida”, diz Guattari 

(1992, p. 16). Ali, seria preciso “condições de desafio, estresse, conflito, malogro na 

adaptação ou fadiga, estados de sonho, condições psicopatológicas ou estados em que há uso 

de droga” (STERN, 1992, p. 23) para um retorno às fases ultrapassadas. Aqui, esse “retorno” 

acontece graças à coexistência do passado no presente, “uma vez formados, os domínios 

permanecem para sempre como formas distintas de experienciar a vida social e o eu. Nenhum 

deles está perdido para a experiência adulta. É por essa razão que foi escolhido o termo 

domínios do relacionar-se, ao invés de fases ou estágios” (p. 25). No presente vivo não há 

estágios ou fases, mas domínios diferentes de organização em coexistência virtual. Guattari 

(1992) diz.  

 

Daniel Stern renuncia aqui às psicogêneses diacrônicas do tipo das fases 

psicanalíticas – fase oral, fase anal, fase genital, períodos de latência... – onde os 

retornos no tempo eram sinônimos de fixação arcaica e de regressão. Daqui em 

diante, existe verdadeiramente polifonia das formações subjetivas (p, 156, grifo 

nosso).  

 

A imagem da polifonia exprime a variedade de processos e componentes 

heterogêneos em coexistência na subjetividade, o que ressoa a “adesão ao pluralismo da 

experiência” de Bergson (PRADO Jr., 1988, p. 111). Antes do início da linguagem, Stern 

(1992, pp. 26, 27) demonstra que há:  

 Um senso emergente de eu – do nascimento até dois/três meses; 

 Um senso de eu nuclear – de dois/três meses até sete/nove meses;  

 Um senso de eu subjetivo – de sete/nove meses até quinze meses;  

 Um senso de eu verbal – após quinze meses.  

Para Guattari (1992) seria possível continuar a investigação, bem como pensar 

ainda outras formações subjetivas que emergem do contato com outras matérias. 

 “um eu escritural (correlativo à entrada da criança na escola); 

 um eu da puberdade etc...” (p. 156). 

É que cada acoplamento da subjetividade com determinado maquinário, por exemplo, com a 

escrita, com a arquitetura da cidade, com o computador e a internet, surgem processos de 

subjetivação parcial e uma aprendizagem involuntária na relação imediata com os signos 

emitidos. Não apenas as emissões discursivas, mas também o “regime semiótico a-

significante” (p. 14), capazes de afetar e alterar diretamente a sensibilidade e o modo de 

existência.   
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Quer tenhamos consciência ou não, o espaço construído nos interpela de diferentes 

pontos de vista: estilístico, histórico, funcional, afetivo... Os edifício e construções 

de todos os tipos são maquinas enunciadoras. Elas produzem uma subjetivação 

parcial que se aglomera com outros agenciamentos de subjetivação. Um bairro pobre 

ou uma favela fornecem-nos um outro discurso e manipulam em nós outros impulsos 

cognitivos e efetivos (GUATTARI, 1992, p. 158, grifo nosso) 

 

Vamos nos deter no primeiro “senso de eu”, o senso emergente de eu, que cobre o 

período do nascimento aos dois a três meses; idade irrisória que “nem chega a ser 

considerada, porque a ideia de um senso de eu usualmente é reservada para algum esquema, 

conceito ou perspectiva completa e integradora a respeito do eu” (STERN, 1992, p. 40). Na 

psicogenética de Piaget (1983), todo o período até os 18/24 meses é recoberto com a 

indiferenciação, e só então se daria “início da função semiótica e da inteligência 

representativa” (p. 8). É precisamente no domínio que surge nesse período surge uma 

aprendizagem, que nessa investigação se tornará central, como um processo organizador e 

criador.   

A primeira experiência de organização consolidada da subjetividade se dá no 

senso de um eu nuclear, depois de dois a três meses, tendo o corpo como referência, “sua 

coerência, ações, estados internos de sentimento e a memória disso tudo. Essa é a organização 

experiencial com a qual o senso de um eu nuclear está relacionado” (STERN, 1992, p. 41). 

Antes disso, as experiências dos bebês não possuem ligação umas com as outras. No entanto, 

não há aí apenas os reflexos fisiológicos que remetem a uma concepção pobre de animalidade 

ou egocentrismo indiferenciado. Na ausência de uma organização consolidada, o bebê 

experimenta diretamente a pura tendência de organização, o próprio processo constitutivo de 

organizações parciais, uma “tendência central para formar e testar hipóteses sobre aquilo que 

está ocorrendo no mundo” (p. 37). O que a observação experimental encontra nisso não é a 

miséria da falta de estruturação lógica, mas uma abundante experienciação direta de 

processos. Então, não podemos restringir o título de experiência apenas aos produtos 

formalizados, às cognições, ao já feito em detrimento do se fazendo.  

Os bebês experienciam essa organização se fazendo, pura processualidade. Aqui 

se enuncia a distinção entre cognição e aprendizagem: a aprendizagem é da ordem da 

processualidade; a cognição é da ordem dos produtos finais da experiência, resultados 

agregados. “Estou sugerindo que o bebê pode experienciar o processo da organização 

emergente assim como o resultado, e é essa experiência de organização emergente que eu 

chamo de senso emergente de eu. É a experiência de um processo, assim como de um 

produto” (p. 40, grifo nosso). Esse domínio de organização da experiência tem duas faces 
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irredutíveis uma a outra, os processos e os produtos, “o senso de um eu emergente inclui, 

assim dois componentes, os produtos das relações em formação entre experiências isoladas e 

o processo” (p. 41, grifo nosso). Os resultados da aprendizagem primária formam uma 

integração fragmentária de experiências; espécies de “ilhas de consistência” (p. 40), 

organizações parciais que não entram em totalidades abrangentes. Cada experienciação com 

um rosto, com o bico, com a luz que se projeta da janela, será singular, embora não se integre 

em uma totalidade sistematizada.  

É uma aprendizagem primária que constitui as organizações parciais e as 

formações subjetivas, os “sensos de eu”. Encontramos aqui uma articulação profunda entre 

aprendizagem e subjetividade em processo de emergência. A aprendizagem como um 

processo central e polifônico de gestação de formações subjetivas; espécie de núcleo genético 

da subjetividade. É verdade que a “aprendizagem certamente não se destina ao exclusivo 

propósito de formar um senso de eu, mas um senso de eu será um dos muitos subprodutos 

vitais da capacidade geral de aprendizagem” (p. 41, grifo nosso). Essa aprendizagem 

primária engendra simultaneamente formações subjetivas e mundos parciais. É, portanto, a 

aprendizagem enquanto processo de geração de formações subjetivas, que explica o 

desenvolvimento do bebê – e não o contrário. Isso faz da aprendizagem um processo 

irredutível a uma estruturação efetuada pela inteligência ou pelos significantes da linguagem.  

O bebê não está fechado no egocentrismo ou na indiferenciação, mas empenhado 

e mentalmente ativo e atento. Não apenas em atividade motora, mas em ricas percepções e 

afecções.  

 

A emergência da organização não é nada mais do que uma forma de aprendizagem. 

E as experiências de aprendizagem são eventos poderosos na vida de um bebê. 

Como nós já observamos, os bebês estão predispostos a buscar e empenhar-se nas 

oportunidades de aprendizagem. Todos os observadores de aprendizagem, de 

alguma forma, ficaram impressionados ao ver quão fortemente motivada (isto é, 

positivamente reforçadora) é a criação de novas organizações mentais (STERN, 

1992, p. 40).  

 

É evidente aos observadores o empenho dos bebês em sua predisposição enérgica para 

experimentar percepções, sensações, bem como explorar as chances de aprender algo. Essas 

experimentações são turbinadas pelas surpresas emotivas e pelas descargas de afeto, “a 

aprendizagem, ela própria é carregada de afeto” (p. 37). O bebê de semanas já começa a 

“categorizar o mundo social em padrões, eventos, conjuntos e experiências semelhantes e 

contrastantes” (p. 37). Isso é notável não apenas em suas ações, mas também em seus longos 

períodos de “inatividade alerta” e de “atenção obrigatória”.  
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Nesta idade, os bebês frequentemente olham para as coisas como se seu olhar tivesse 

realmente sido capturado e fossem obrigados a fixar o olhar em determinado ponto. 

Um bebê nesse estado parece [...] estar mentalmente ativo – não perdido em um 

devaneio vago, como um adulto poderia estar. [...] Tem-se chamado a isso de 

atenção obrigatória (STERN, 1992, p. 27, grifo nosso) 

 

Embora nesse período as sensações e percepções estejam dispersas e não-

relacionadas, e os bebês só consigam focalizar a “[...] atenção somente em uma coisa de cada 

vez, e quando focalizam novamente sua atenção sobre um segundo objeto, parecem esquecer 

o primeiro. [...]” (STERN, 1991, p. 33), eles experimentam a própria tendência processual à 

integração de sensações e percepções. Com isso, “presumo que cada impressão sensorial 

deixe uma espécie de resquício na memória, de modo que a segunda impressão está ainda, por 

um breve instante, imersa na primeira. [...] ele vê os dois objetos simultaneamente, mesmo 

quando está focalizando o olhar apenas sobre um deles” (p. 33). Ou seja, o bebê, com sua 

memória curta, experimenta a integração das percepções e sensações, compondo 

organizações parciais.  

Subjetivações parciais e mundos parciais são os resultados dessa aprendizagem 

primária, que acontece no domínio do senso emergente de eu. Analisemos mais 

detalhadamente esses processos, que não podem ser explicados como estruturações de 

esquemas de ação e dos significantes da linguagem. Como nascem as avaliações, as 

categorizações, as padronizações e as comparações feitas por um bebê de semanas? De que 

maneira se processa essa aprendizagem primária, que se inicia bem antes da possibilidade de 

cognição? Piaget (1983) trouxe à luz que antes da aquisição da linguagem a criança 

desenvolve uma inteligência própria, a sensório-motora, assim “existe uma inteligência antes 

da linguagem”, uma “coordenação dos meios para atingir um certo fim” (p. 216). No entanto, 

Stern recua até semanas após o nascimento, e não apenas evidencia aí uma rica aprendizagem, 

mas a coloca como fator genético do próprio desenvolvimento. Resta compreender os 

componentes e os processos dessa aprendizagem, na qual se apoiará o próprio “senso de eu 

verbal”. Estamos diante de uma aprendizagem análoga a do personagem Grenouille, de 

Patrick Suskind em O Perfume (2015), que aquém dos significantes da linguagem, fazia 

sínteses e análises de aromas.   

 

Grenouille cheirava tudo como que pela primeira vez. E não só cheirava a totalidade 

dessa mistura de cheiros, mas dividia analiticamente em suas menores e mais 

longínquas partículas. O seu nariz refinado desenovelava de odores e fedores em 

fios individuais de aromas fundamentais, que não eram mais divisíveis doravante. 

Sentir um indizível prazer em desfiar esses fios e voltar a tecê-los (p. 41).   

 

Ressaltaremos dois processos ou componentes dessa aprendizagem primária: a) a 
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percepção amodal e b) os afetos de vitalidade.  

a)  Percepção amodal  

Se a aprendizagem é um processo de integração de experiências diversas e 

dispersas, ou seja, uma síntese do diverso, como em um bebê de semanas isso é possível, se 

ele não porta um self auto-reflexivo e, na linguagem de Kant (2012) “uma unidade sintética 

do diverso das percepções” (p. 198)? O pensamento científico encontra nisso um obstáculo 

filosófico. Stern (1992) reconhece que a investigação da capacidade de aprendizagem dos 

bebês envolve o problema kantiano da “unidade sintética” da consciência, “o problema 

filosófico e psicológico da unidade perceptual, existente há muito tempo – como vimos, a 

saber, que alguma coisa vista, ouvida, tocada pode de fato ser a mesma coisa” (p. 42). Ora, o 

que a observação científica constata, ou no mínimo insinua, é uma alteração desse problema, 

uma vez que nos bebês se encontra uma espécie diferente de unidade sintética, irredutível a 

um self formal ou um cogito reflexivo. Tais achados científicos “[...] atraíram ampla atenção 

para a capacidade do bebê de transferir a experiência perceptual de uma modalidade 

sensorial para outra” (p. 42, grifo nosso).  

Há um trânsito entre as modalidades sensoriais, anterior a uma unidade sintética 

formal (1991, p. 31); um cruzamento de informações advindas dos vários sentidos, que 

exprime uma unidade processual.  

 

Por exemplo, um bebê de três semanas que é vendado e recebe um bico de um 

formato que jamais tocou ou viu antes, sugará para sentir como esse lhe parece. 

Quando removemos o bico de sua boca e o colocamos próximo a um outro bico que 

o bebê também jamais viu, e lhe tiramos a venda, ele passará um tempo muito maior 

olhando para o bico que recém chupou, de modo que podemos inferir que agora 

diferencia e reconhece o bico em relação ao outro. Em outras palavras, o bebê é 

capaz de abstrair do toque que (sugando) a forma do bico e de transferir para o modo 

visual o conhecimento desta forma. Assim, um bebê começa a saber como o objeto 

sugado poderia aparecer. O bico torna-se visualmente “familiar” (STERN, 1991, p. 

32). 

 

As qualidades táteis são imediatamente lidas nas qualidades visuais, dando “familiaridade” 

ao que ainda não foi visto, sem a necessidade de uma associação por repetição. Essas ligações 

entre qualidades diferentes são engendramentos que antecedem o reconhecimento de um 

objeto. Nesse período, não há possibilidade de grandes integrações e organizações, já que não 

há esquemas consolidados aos quais assimilar objetos. Todavia, há um contínuo 

engendramento de ligações entre perceptus, um hibridismo de qualidades extraídas da 

diversidade de percepções e sensações. Tais cruzamentos amodais possibilitam prodigiosos 

saltos ao imediato, designados de percepção amodal. “Os bebês parecem ter uma capacidade 
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geral inata, que pode ser chamada percepção amodal, de tomar a informação recebida em uma 

modalidade sensorial e de alguma maneira traduzi-la para outra modalidade sensorial” 

(STERN, 1992, p. 45).  

Devemos dar a maior atenção a esses microacontecimentos, visto que questionam 

não apenas a concepção de indiferenciação dos bebês, como também a necessidade de uma 

“unidade sintética” no eu como condição da organização das percepções e sensações. Isso 

leva a pensar na afirmação de Bergson: 

 

Todo mundo pode constatar, com efeito, que as concepções mais engenhosamente 

conjugadas e os raciocínios mais cientificamente esteados desabam como castelos de 

cartas no dia em que um fato – um único fato realmente percebido – vem chocar-se 

contra essas concepções e esses raciocínios (PM, p. 151). 

  

A percepção amodal pode aqui ser esse “único fato”, desabando o “castelo de cartas” fundado 

na necessidade de unidade sintética, estruturas lógicas e significantes da linguagem como 

condição da organização da experiência. É sobre o domínio da percepção amodal que se 

apoiarão as futuras formações subjetivas e todo o domínio da cognição e do exercício da 

linguagem. 

A existência da percepção amodal dos bebês coloca em cheque tanto os achados 

do associacionismo comportamentalista, quanto os do construtivismo de Piaget.  

 

Uma explicação piagetiana teria dito que eles primeiro formam um esquema de 

como o bico era sentido (um esquema háptico) e um esquema de como era o bico 

(esquema visual); então esses dois esquemas teriam que ter algum tráfego ou 

interação (assimilação recíproca), de modo a resultar um esquema coordenado 

visual-háptico [...]. De modo semelhante, uma estrita teoria da aprendizagem ou 

explicação associacionista desses achados teria imensa dificuldade para explicá-los, 

uma vez que os bebês não haviam tido uma experiência anterior para formar 

associações necessárias entre aquilo que foi sentido e aquilo que foi visto (STERN, 

1992, p. 42).  

  

A percepção amodal se dá de modo aberrante, obscuro, cruzando bruscamente componentes 

de experiências diferentes: o visual e o sonoro, luz, cor e sons, etc. Esse cruzamento não pode 

ser explicado por agregação de resultados consolidados, nem pelo funcionamento da 

inteligência sensório-motora. O construtivismo explica uma organização por concatenação de 

resultados menores, esquemas a esquemas – linha que se forma por um conjunto de pontos 

agregados –, que por sua vez integra uma totalidade, o desenvolvimento do sujeito epistêmico 

em equilíbrio com o meio. Segue-se das mínimas partes a uma totalidade integrada, por 

“sínteses sucessivas”, seja por um encaixe de esquemas, seja por associações de respostas e 

estímulos.  

Um parêntese: não devemos tomar o que Stern (1992) chama de “capacidade geral 
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inata” (p. 45) no sentido do velho pré-formismo inatista, que desdobra as estruturas lógicas da 

maturação biológica. Essa potência inata dos bebês se define na pura sensibilidade, como 

uma potência de contemplação e contração, que se efetua num domínio irredutível às 

estruturas lógicas e à cognição. Ao apreendermos a potência sintética da sensibilidade, sua 

potência de contemplar, nos distanciamos dos preconceitos da psicologia, “que fez da 

atividade o seu fetiche. Seu furioso temor da introspecção faz com que ela observe apenas o 

que se mexe” (DELEUZE, 1988, p. 132, grifo nosso). É comum que as psicologias 

considerem apenas a ação do bebê como ignição do desenvolvimento, como atividade 

primária do sujeito em desenvolvimento, que integra as sensações/percepções a estruturas 

lógicas prévias. “Esse é o caminho implícito no trabalho de Piaget. A ação e as sensações 

autogeradas são experiências primárias”, diz Stern (STERN, 1992, p.56). No entanto, “não há 

nenhuma razão para dar primazia a qualquer domínio da experiência e torná-lo o ponto de 

partida para abordar a organização que o bebê faz da experiência” (p. 56). Os longos 

intervalos de “inatividade alerta” (p. 34) e “atenção obrigatória” dos bebês (STERN, 1991, p. 

27) são tão importante quanto a atividade, além de remeterem à noção de contemplação. Na 

contemplação, acontece “uma “fusão”, uma “interpenetração”, uma “organização”, uma 

conservação do precedente que não desaparece quando o outro aparece, enfim, uma 

contração que se faz no espírito”, diz Deleuze (1999, p. 115).  

A noção de contemplação remete à potência sintética da sensibilidade. No interior 

dessa potência sintética, as interpenetrações que se efetuam acabam por fundir o inato e o 

adquirido. No fundo, nós próprios somos por inteiro compostos de contemplações. “A 

questão é saber se o eu, ele mesmo, não é uma contemplação, se não é em si mesmo uma 

contemplação – e se se pode aprender, formar um comportamento e formar a si próprio a não 

ser contemplando” (DELEUZE, 1983, p. 132, grifo nosso). Ora, tal questão não está alhures 

do problema investigado aqui, pois trata-se de pensar a amplitude de uma aprendizagem no 

domínio de uma sensibilidade primordial, que o bebê encarna tão bem. Assim, a percepção 

amodal é análoga à contemplação; componentes de uma abundante aprendizagem.   

b) Afetos de vitalidade  

Os afetos de vitalidade são componentes das percepções amodais e ao mesmo 

tempo um processo distinto. Eles exprimem o modo de relação do bebê com outras pessoas, a 

singular experimentação social do bebê, envolta numa riquíssima comunicação não-verbal.  

Os afetos de vitalidade se diferem dos chamados afetos categoriais, nomeáveis, 

identificáveis, já significados como tristeza, alegria, etc.  
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Os afetos de vitalidade ocorrem tanto na presença quanto na ausência dos afetos 

categóricos. Por exemplo, uma “sobrecarga” de raiva ou de alegria, uma inundação 

de luz percebida, uma sequência acelerada de pensamentos, uma imensurável onda 

de sentimento despertada por uma música e uma injeção de narcóticos podem todos 

ser sentidos como “sobrecargas” (STERN, 1992, pp. 48, 49) 

 

Um afeto de vitalidade não porta significados, mas porta uma intensidade que é 

imediatamente apreendida pelo bebê, como uma “sobrecarga” de intensidade-qualidade vital. 

Os gestos mais rotineiros, tal como um levantar-se de uma cadeira, pode afetar o bebê com 

uma descarga emocional que acelera suas ligações amodais. 

 

Os afetos de vitalidade são experiências compreendidas através de expressões 

dinâmicas, cinéticas, traduzidas como: crescendo, decrescendo, explodindo, 

enfraquecendo, falhando, surgindo, etc., conotando movimento. A intensidade 

afetiva variando ao longo do tempo pode ser sentida como um crescendo ou um 

enfraquecendo, diminuindo ou aumentando. Em ambos os sentidos, essa variação 

produziria uma experiência dinâmica, sendo esse movimento a característica 

marcante dos afetos de vitalidade (BRAZÃO; RAUTER, 2014, p. 10). 

 

Não é a forma da ação que é percebida pelo bebê, mas a intensidade com que é 

realizada. É a intensidade de um movimento qualquer que pode liberar um afeto de vitalidade. 

O que o bebê percebe de imediato é a expressão da vitalidade na intensidade do movimento. A 

imagem que Stern (1992) dá desses afetos não-significados, plenos de sentido, é a do “show 

de marionetes” (p. 49); as marionetes não possuem rosto nem sinais faciais, porém exprimem 

tudo pela intensidade de seus movimentos e posturas. Imediatamente, percebe-se o grau de 

letargia ou de vivacidade pela animação dos gestos dos bonecos. Assim, o bebê de semanas 

experimenta descargas afetivas ao perceber a intensidade dos gestos e já começar a avaliá-los, 

compará-los, além de traçar um escalonamento de graus de intensidade desses afetos. 

No período do senso emergente de eu, a aprendizagem primária conta com esses 

afetos de vitalidade que marca a experienciação sensível e social dos bebês. Trata-se de uma 

oposição à ideia de egocentrismo infantil, uma oposição à ideia de uma miséria de relações e 

comunicação por conta da ausência de linguagem. Sequer há ausência de linguagem, já que o 

bebê experimenta desde o nascimento a fala dos parentes. Não há ausência nem falta, mas 

diferenças no modo de ser afetado. Desde o nascimento o bebê experimenta a linguagem, 

embalada e discernível pelo ritmo da voz e pela imagem da face e do movimento dos lábios. 

O bebê não percebe o corpo alheio significado, categorizado com traços adjetivos e atributos 

humanos fixados pelas significações da linguagem, no entanto, experimenta as afecções do 

corpo feitos de intensidades de gestos, cujos movimentos são percebidos como graus de 

expressão de vitalidade. “Como a dança para o adulto, o mundo social experienciado pelo 

bebê é primariamente um mundo de afetos de vitalidade antes de ser um mundo de atos 
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formais” (pp. 49, 50, grifo nosso).  

As intensidades dos afetos de vitalidades entram na composição das percepções 

amodais, compondo assim uma aprendizagem da classificação das intensidades dos afetos. O 

bebê não cessa de avaliar, comparar e classificar os gestos que sente e percebe, baseando-se 

na intensidade, no grau de vitalidade que o afeta. Da afecção de um gesto, o bebê abstrai uma 

intensidade amodal e assim poderá traçar familiaridades, cruzando intensidades amodais afins 

e compondo uma classificação.  

 

Um contorno de ativação pode ser abstraído de um tipo de comportamento e pode 

existir em alguma forma amodal, de modo a poder-se aplicar a um outro tipo de 

comportamento manifesto ou processo mental. Essas representações abstratas 

podem então permitir que sejam feitas correspondências intermodais entre contornos 

de ativação similares expressados em diversas manifestações comportamentais. 

Eventos extremamente diversos podem assim ser reunidos, na medida que 

compartilham a qualidade de sentimento que está sendo chamada de afeto de 

vitalidade (p. 50)  
 

Há, portanto, uma aprendizagem no nível imediato do sentido. Os afetos de 

vitalidade são plenos de sentido! O componente do afeto que exprime a plenitude de um 

sentido é o contorno de ativação, que “refere-se à quantidade de intensidades ou a urgência da 

qualidade do sentimento”. O contorno de ativação é distinto do tom hedônico, que “se refere 

ao grau em que a qualidade do sentimento é agradável ou desagradável” (p. 48). O tom 

hedônico (nível de prazer e desprazer) nos afetos de vitalidade são secundários, eles 

concernem mais aos afetos categóricos já devidamente significados. O contorno de ativação, 

pelo contrário, é a pura intensidade de um choque, de uma perturbação comunicadora de 

vitalidade, que já porta um sentido aquém da significação, berçário virtual de significações 

por vir. José Gil (2004) assim explica esse sentido aquém da significação dos gestos: 

 

Pensemos em alguns movimentos da vida real, por exemplo, “inclinar-se para 

apanhar um objeto” [...]. Entre a primeira e a última posições do corpo (que têm 

significações precisas articuladas pelas expressões “estar de pé”, “inclinar-se” [...]), 

tem lugar um número indefinido de posições intermédias que não significam nada: 

não são mais que meios para chegar à certos fins. Retiremos de cada conjunto os 

movimentos significativos do começo e do fim: consideremos as sequências que 

restam em si próprias: obtêm-se movimentos de transição que possuem um sentido, 

embora nos seja impossível significá-lo com palavras. São movimentos que 

mostram as maneiras de agir, as modalidades da ação quando efetuadas por corpos 

[...]. São movimentos “amodais”, altamente abstratos, transferíveis de um sentido 

para o outro, dos sentidos para o pensamento, do pensamento para o corpo (p. 91).  

 

O bebê de semanas percebe esses “movimentos abstratos”, que são movimentos no próprio 

sentido, ou o movimento percebido em sua própria interioridade. A percepção da intensidade 

do movimento torna-se base de um mundo de significações, de inflexões, de significações a 
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serem feitas. O bebê constrói uma teia de cruzamentos e inflexões com as intensidades e 

qualidades percebidas, uma arquitetura de qualidades e intensidades. A vibração da voz se 

cruza com a vibração de um gesto, de uma expressão, de uma intensidade de luz, de uma 

imagem. Emerge assim uma semiótica não discursiva, que será a base da semiótica discursiva 

com a aquisição da linguagem e que coexistirá com ela. 

São esses afetos perturbadores, os afetos de vitalidade, que suscitam novas 

cristalizações amodais, que evocam novas constelações e teias, novas paisagens de 

intensidade e qualidades – variações na aprendizagem. Por força dessas descargas afectivas, 

impõem-se novos focos de atenção, novas vias de exploração das possibilidades de 

construção, vetores de novas organizações parciais. Com o desenvolvimento e a consolidação 

da redundância das significações da linguagem e dos automatismos cognitivos da vida adulta, 

esses afetos de vitalidade poderão suscitar perturbações, rupturas, bem como variações na 

aprendizagem, forçando novos processos de subjetivação. Serão como o dia em que 

Grenouille encontrou a beleza dos cheiros, processo irreversível que o translada do mundo 

dos cheiros para o dos perfumes.  

 

[...] quando o vento lhe trouxe algo mínimo, quase impossível de notar, um pequeno 

fragmento, um átomo de aroma, não, ainda menos: a noção de um aroma, mais que 

um aroma de fato – e ao mesmo tempo, no entanto, a nítida sensação de algo jamais 

cheirado antes. [...] Palpitava-lhe a extraordinária sensação de que tal aroma seria a 

chave para ordenar todos os outros aromas, que ele não decifraria nada a respeito de 

aromas se não conseguisse decifrar esse; [...] Quase passou mal de tanta excitação. 

[...] E a conjunção de todos esses componentes resultava num perfume tão rico, tão 

equilibrado, tão fascinante que tudo o que Grenouille havia cheirado até então, em 

termos de perfume, tudo o que ele brincando havia criado dentro de si em 

construções aromáticas, tudo de repente degenerou em simples absurdo. [...] Era 

como se nascesse pela segunda vez, não, não pela segunda, pela primeira vez, pois 

até então tinha apenas existido como um animal, num conhecimento muitíssimo 

nebuloso de si mesmo (SUSKIND, 2015, pp. 46 – 52). 

 

Que fique claro que esses processos e componentes, constitutivos de uma 

aprendizagem, encontrados no domínio do senso emergente de eu, não se restringem ao 

período em que surgem. O domínio não é idêntico ao período; ele perdura paralelo a outros 

domínios por toda a vida.  

 

4.1.3 Um deslocamento necessário: do senso emergente de eu-e-outro à subjetividade da 

emergência 

 

A investigação do senso emergente de eu visa aprender o movimento em pessoa, o 

processo mesmo, a substantiva passagem que se dá no intervalo entre uma consolidação 
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parcial e outra. Os produtos consolidados da experiência foram explicados pelos psicólogos 

do desenvolvimento “em termos de cognições” (STERN, 1992, p. 40), conjuntos de 

resultados agregando-se progressivamente em uma “síntese sucessiva”. Entretanto, a pergunta 

aqui é pelo intervalo entre uma consolidação e outra – o próprio processo engendrador. No 

nível desse processo não cabe a explicação “em termos de cognições”; por concatenação de 

produtos acabados em uma integração totalizante. A pergunta é pela emergência mesma, seu 

surgimento – o processo engendrador, que constitui o fundo da aprendizagem. Fica evidente 

que o nível da aprendizagem subjaz ao nível da cognição, que é uma agregação de produtos. 

Como pensar então “o processo em si – a exata experiência de [...] criar relações entre eventos 

previamente não-relacionados ou de formar organizações parciais [...]?” (p. 40).  

Os bebês são capazes de estabelecer relações entre intensidades de som e 

intensidade de luz, modulações sonoras e imagéticas. Com apenas dois dias de nascido, um 

bebê pode imitar o rosto de um adulto sorrindo, o que supõe uma imediata apreensão da 

equivalência entre seu rosto e o rosto do outro (pp. 44, 45). Todavia, como explicar esses 

fenômenos que emergem de maneira abrupta, deixando um rastro de obscuridade atrás de si? 

É como se o bebê saltasse repentina e imediatamente a um todo parcial. “Como os bebês 

‘sabem’ que tem um rosto ou traços faciais? Como eles ‘sabem’ que o rosto que veem é algo 

semelhante ao rosto que têm? Como eles sabem que as configurações específicas de seu 

próprio rosto apenas sentido, proprioceptivamente, e jamais visto?” (p. 45). De que forma 

explicar a velocidade dessa abundante interpenetração de perceptus: o visual com o 

proprioceptivo, o sonoro e o sinestésico, etc.? De um ponto de vista bergsoniano, isso parece 

um ato de simpatia, “através da qual nos transportamos ao interior de um objeto para coincidir 

com aquilo que ele tem de único e, consequentemente, de inexprimível” (PM, 187). Porém, 

como ampliar a análise desses saltos? Eles são observáveis quando já feitos e sinalizam 

obscuras ligações de elementos díspares atrás de si, como um rastro sombrio. Saltos que 

acontecem antes de uma associação de experiências e de um desenvolvimento cognitivo que 

possam explicá-los. As ligações dos componentes se furtam a explicação por causalidade e 

por síntese sucessiva em uma progressão da parte ao todo. “Nós não sabemos como eles [os] 

bebês realizaram essa tarefa” (STERN, 1992, p. 45).  

Stern (1992) alude uma hipótese.  

 

A informação provavelmente não é experienciada como pertencendo a qualquer 

modo sensorial particular. Mais provavelmente, ela transcende o modo ou canal e 

existe de alguma forma desconhecida supramodal. Não é, então, uma simples 

questão de tradução direta entre as modalidades. Ao contrário, envolve uma 

codificação em uma representação amodal ainda misteriosa, que então pode ser 
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reconhecida em qualquer um dos modos sensoriais (p. 45, grifo nosso).  

 

O senso emergente de eu parece ser uma espécie de zona onde perdura os elementos extraídos 

das percepções e sensações. Uma zona supramodal que “transcende o modo ou canal e existe 

de alguma forma desconhecida”. Para ele, esses cruzamentos não podem ser uma simples 

“tradução direta” de um órgão para outro; necessariamente deve haver uma complexidade 

maior nisso. Antes dessa tradução, deve haver uma instância na qual perdurem os 

componentes extraídos das percepções e sensações, os perceptus e os afectus. Desse modo, 

esses componentes perduram de maneira supramodal, em certa neutralidade, como puras 

intensidades e qualidades, e a partir disso, se inflexionem e se apliquem a todos os modos 

sensoriais. Talvez, a existência de uma zona supramodal, composta de puras intensidades e 

puras qualidades, perceptus e afectus, explique esse abundante cruzamento amodal, essas 

proezas dos bebês.  

Os componentes extraídos das percepções e das sensações não são idênticos a 

elas, são espécies de abstrações sensíveis. “Essas representações abstratas que o bebê 

experiencia não são visões e sons e toques e objetos nomeáveis, mas ao contrário, formas, 

intensidades e padrões temporais – as qualidades mais ‘globais’ da experiência” (STERN, 

1992, p. 45, grifo nosso), é “um mundo de qualidades abstraíveis de forma, número, nível de 

intensidade [...], não um mundo de coisas vistas, ouvidas ou tocadas” (p. 50). Os bebês, desde 

as primeiras semanas, podem extrair das percepções e sensações compostos de puras 

intensidades-qualidades. Dos estímulos de um órgão do sentido específico, como as cores ou a 

luz aos olhos, o bebê extraí intensidades-qualidades puras que podem inferir e se compor com 

intensidades-qualidades extraídas da audição, do tato, etc. Algo mais obscuro torna possível 

tais ligações, algo como um “mundo de unidade perceptual” na subjetividade larval dos bebês. 

 

Os bebês parecem experienciar um mundo de unidade perceptual, em que eles 

podem perceber qualidades amodais em qualquer modalidade de qualquer forma de 

comportamento expressivo humano, representar essas qualidades abstratamente e 

então transportá-las para outras modalidades (p. 50, grifo nosso). 

 

 Podemos aprofundar a hipótese de Stern acerca de uma zona supramodal, essa 

pré-subjetividade e pré-mundo puramente processual, que torna possível uma aprendizagem já 

nas primeiras semanas depois do nascimento? A ampliação das condições de análise dessa 

zona de emergência, instância genética da aprendizagem, talvez seja algo crucial. Guattari 

(2010, p. 13) aludiu à necessidade de extrair dos achados de Stern “todas as deduções 

possíveis”, por parte dos que “querem se utilizar de suas descobertas”. Isso aponta para um 

uso da noção de senso de emergência de eu-e-outro para além do registro estritamente 
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científico, que o libere das coordenadas espaço-temporais do fechamento experimental. Daí, a 

fim de ampliar as condições de análise, e retirar disso algumas implicações, cabe efetuar um 

deslocamento.  

Pensemos então o senso de emergência de eu-e-outro como conceito filosófico, 

operando nele algo próximo ao que Deleuze e Guattari fizeram à noção biológica de 

autopoiese, de Maturana e Varela, gesto esse analisado por Kastrup (2008, p. 46 – 63, grifo 

nosso). Os autores “extraem da noção de autopoiese uma dimensão filosófica e dela se 

utilizam para pensar a questão da produção da subjetividade”. O que significa isso? Que o 

senso de emergência de eu-e-outro se desloca de um plano de referência, regulado pelas 

coordenadas das variáveis e referido a um estado de coisas, para um plano de imanência no 

qual exprime suas dimensões de acontecimento, seus aspectos virtuais e suas velocidades 

infinitas. 

 

Dir-se-ia que a ciência e a filosofia seguem duas vias opostas, porque o conceitos 

filosóficos tem por consistência acontecimentos, ao passo que as funções científicas 

tem por referência estados de coisas ou misturas: a filosofia não para de extrair, por 

conceitos, do estado de coisas, um acontecimento consistente, de algum modo um 

sorriso sem gato, ao passo que a ciência não cessa de atualizar, por funções, o 

acontecimento num estado de coisas, uma coisa ou um corpo referíveis (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 164, grifo nosso). 

 

O senso emergente de eu-e-outro e seus componentes deixam de ser noções estritamente 

científicos e se tornam conceitos filosóficos. Nesse sentido, os conceitos são acontecimentos 

em um “horizonte absoluto”:  

 

não o horizonte relativo que funciona como um limite, muda com um observador e 

engloba estados de coisas observáveis, mas o horizonte absoluto, independente de 

todo observador, e que torna o acontecimento como conceito independente de um 

estado de coisas visíveis em que ele se efetuaria (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 

52, grifo nosso). 

 

Sob as coordenadas do experimento científico, o senso emergente de eu é observado em sua 

atualização em um estado de coisas. No entanto, esse referente é sempre uma perda das 

velocidades infinitas. O que a ciência observa é uma atualização parcial, enquadrada em 

relação a um conjunto de atualizações parciais. Todavia, a atualização “[...] se situa sempre 

em outro nível: ela é parcial, descontínua e incompleta, visto que não pode fazer passar para a 

existência o todo virtual copresente em cada ato. Nesse sentido, atualizar é sempre 

desacelerar” (LAPOUJADE, 2013, p. 98). Em um horizonte absoluto, aquém de sua 

atualização, o senso emergente de eu exprime suas virtualidades inesgotáveis e velocidades 

infinitas; as dimensões do acontecimento que jamais se efetuam na experiência por completo.  

A partir de agora chamaremos o senso emergente de eu e outro simplesmente de 
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“subjetividade da emergência”, conforme sugere Guattari (1992, p.32). Onde classicamente 

havia indiferenciação pré-verbal, com Stern, encontramos senso emergente de eu onde habita 

a aprendizagem primária, percepção amodal e afetos de vitalidade. Agora, movemos esses 

achados ao plano de imanência, a fim de obtermos aquela metade dos acontecimentos que se 

furta à atualização em um plano de referência, ou seja, suas dimensões inesgotáveis. No plano 

de imanência a subjetividade da emergência assume uma posição transcendental: condição 

inesgotável de experiências e de novas formações subjetivas. Com isso fica ainda mais 

evidente que se trata de ver essa subjetividade da emergência não restrita a idade do bebê em 

seu período pré-verbal, mas como uma instância que perdura durante toda a vida, como 

condição inesgotável de experiências, que são apenas atualizações parciais. Logo, a 

aprendizagem que aparece aí, perdura sendo a fonte dos aprendizados que constituirão a vida 

adulta; todo o domínio das cognições e do exercício da linguagem.  

Retornemos agora às linhas gerais desse trabalho e sua problemática inicial.  

Como explicitamos desde o começo, seguimos a conexão do bergsonismo de 

Prado Jr. (1988, p. 89) com o de Deleuze (1999, pp, 19, 20), – uma remodelação da estética 

transcendental, uma ultrapassagem da experiência concreta em direção as suas condições 

efetivas. Procurávamos as implicações da “transformação da problemática kantiana” (PRADO 

Jr., 1988, p. 89), exigida na resolução-dissolução do problema da liberdade, sobre a 

investigação da aprendizagem. A aliança com os achados de Daniel Stern teve a função de 

fornecer precisão e proliferação na investigação da aprendizagem. Delimitamos o senso de 

emergência de eu-e-outro por encontrar aí não apenas um contraponto à concepção de 

indiferenciação do bebê, mas também uma aprendizagem primária e o núcleo genético das 

experiências de criação, sempre emergentes e por se fazer.  

 

Esse mundo subjetivo global da organização emergente é e permanece o domínio 

fundamental da subjetividade humana. Ele opera fora da consciência como a matriz 

experiencial a partir da qual os pensamentos, e formas percebidas, e atos 

identificáveis e sentimentos verbalizados surgirão, mais tarde. Finalmente, ele é o 

reservatório básico em que podemos mergulhar para experiências criativas.  

Toda aprendizagem e todos os atos criativos começam no domínio do relacionar-se 

emergente. Esse domínio sozinho se refere ao vir-a-ser da organização que está no 

âmago da criação e aprendizagem (STERN, 1992, p. 58).  

 

Vê-se que a subjetividade da emergência perdura durante toda vida como “domínio 

fundamental da subjetividade humana”, “matriz experiencial”, “reservatório básico”, o que 

denota um aspecto transcendental. Tanto os “sensos de eu”, aquelas formações subjetivas 

analisadas por Stern (1992), quanto às aludidas por Guattari (1992) e tantas mais possíveis, 

emergem dessa “subjetividade em estado nascente que não cessaremos de encontrar no sonho, 
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no delírio, na exaltação criadora, no sentimento amoroso [...]” (p. 16).  

Se a subjetividade da emergência é um campo transcendental, podemos pensá-la 

como a multiplicidade de interpenetração apresentada no Ensaio, “uma multiplicidade 

confusa de sensações e de sentimentos que só a análise distingue” (DI, p. 72). Podemos ainda 

ir até Matéria e Memória, na leitura de Prado Jr. (1988, p. 133) e pensá-la como “o fundo 

transcendental do campo das imagens” pelo qual “se torna possível à crítica da ideia de 

representação” e da primazia da relação sujeito e objeto. Mas neste trabalho, podemos 

dispensar essa rica investigação do “campo das imagens” do segundo livro de Bergson, e reter 

apenas a ideia de um “campo transcendental assubjetivo”, donde emergem as formações 

subjetivas e objetivas. Trata-se de “um campo virtual prévio à gênese mesma de um sujeito e 

de um objeto” (PELBART, 2007, p. 44), que abre mão da necessidade de uma unidade 

sintética na consciência como fundamento. Assim, as sínteses se processam sem a necessidade 

de uma unidade sintética a priori, as ligações dos componentes se processam de modo 

aberrante no interior do tempo vivo. Se a subjetividade da emergência é um campo 

transcendental, ele nem é uma réplica do empírico nem é uma “profundidade indiferenciada” 

(DELEUZE, 1982 apud PELBART, 2007, p. 44). Antes, é uma multiplicidade virtual de 

componentes heterogêneos, em processo de interpenetração e produção.  

Stern (1992) esclarece que a “percepção amodal” é um caso observável e 

analisável dos cruzamentos amodais, “que se aplicam igualmente à formação da organização 

em todos os domínios da experiência: atividade motora, afetividade e estados de consciência” 

(p. 56). Vemos assim que a percepção amodal remete a um processo genético mais profundo, 

liberado dos órgãos do corpo, que podemos identificar às interpenetrações das intensidades-

qualidades de uma multiplicidade de componentes heterogêneos, no sentido de Bergson. Por 

elementos heterogêneos se quer dizer componentes de espécies e regiões diferentes, que há 

intensidades não-verbais, como os derivados dos afetos de vitalidade, com seus contornos de 

ativação turbulentos sobrecarregados de emoção e sentido. Há as qualidades e os tons 

hedônicos dos afetos categoriais, o prazer e o desprazer. E há os componentes das 

significações prontas da linguagem, os conteúdos discursivos que coexistem com os não-

discursivos. O conjunto desses elementos compõe uma multiplicidade heterogênea em 

interpenetração.  

Entretanto, em que isso incide na investigação da aprendizagem? Já evidenciamos 

a articulação entre subjetividade da emergência e aprendizagem. Stern (1992) pensa a 

aprendizagem nesse domínio como uma matriz dos processos de subjetivação parcial, um 

senso de eu será “um dos muitos subprodutos vitais da capacidade geral de aprendizagem” (p. 
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41). A percepção amodal e os afetos de vitalidade são componentes de uma aprendizagem 

matricial donde emerge as formações subjetivas. Ao tomarmos a subjetividade da emergência 

como um campo transcendental, amplia-se igualmente o horizonte da aprendizagem que 

recua até o transcendental, liberando-se das formas empíricas grosseiras de um sujeito pronto, 

com suas estruturas universais, com seu arranjo harmônico de faculdades, com suas 

formações lógicas dadas de antemão. Isso significava, no mínimo, que já não se pode mais 

explicar a aprendizagem pelas faculdades e estruturas do sujeito, nem tampouco reduzir a 

aprendizagem a uma aquisição de saber, e muito menos subordiná-la ao desenvolvimento de 

um sujeito epistêmico. No lugar de ser remetida ao desenvolvimento, que como diz Kastrup 

(1999, p. 88) é “eliminação da dimensão temporal”, ela é remetida ao tempo puro.  

A aprendizagem aparece agora em sua primazia; ela mesma se apresenta como a 

condição da sensibilidade, que liberada das formas a priori decalcadas do empírico, assume 

sua potência sintética singular. O efeito prático-teórico disso é que não partiremos mais de um 

sujeito acabado, seja transcendental ou epistêmico, dado filosoficamente ou 

psicobiologicamente, com suas estruturas prontas que lhe garantam o saber esperado. 

Partiremos da aprendizagem em si mesma, geratriz das formações subjetivas e objetivas. A 

prática pedagógica parece ser modular um conteúdo discursivo de acordo com as formas ou 

estruturas supostas, de antemão determinada num sujeito epistêmico, em determinado 

momento de seu desenvolvimento cognitivo. Isso termina por efetuar uma pobreza mútua aos 

conteúdos e às formações subjetivas, e estabelecer o privilégio da recognição. Partindo da 

aprendizagem, as matérias apresentadas à sensibilidade participam, ou forçam as formações 

subjetivas que poderão dar conta das devidas cognições; o isolamento e a autonomização de 

determinado conteúdo discursivo.  

Os automatismos habituais de recognição, ao consolidarem um sujeito epistêmico 

em injunção com as significações da linguagem e com os imperativos sociais, de fato 

perfazem aquele sistema da cognição em equilibração majorante, que concerne no “problema 

de desenvolvimento da inteligência, tendo, como horizonte, as formas universais e necessárias 

do pensamento lógico-matemático” (KATRUP, 1999, p. 83). No entanto, essa equilibração 

entre sujeito epistêmico e a totalidade sociocultural não se dá sem certo esmagamento da 

condição de direito, o domínio primário da subjetividade da emergência e da aprendizagem 

primária, sem “criar um conflito devastador com seus antigos mundo não-verbais” (STERN, 

1991, p. 18, grifo nosso). “Há [nos bebês] toda uma exuberância etológica que emprega 

componentes semióticos extremamente ricos e, pode-se dizer, até mais ricos do que os dos 

adultos, porque a linguagem não faz senão limar, turvar essa riqueza, essa acuidade 
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semiótica das comunicações pré-verbais” (GUATARRI, 1992, p. 10, grifo nosso). A 

consolidação das tautologias habituais formadas pelo desenvolvimento da inteligência não 

chega senão constituindo uma tensão problemática com o domínio da subjetividade da 

emergência. Num nível ontológico, e não apenas epistemológico, há essa tensão 

problemática46 entre o domínio das redundâncias (a consciência reflexa, as estruturas 

cognitivas, a inteligência, o sujeito epistêmico, os significantes da linguagem) e o domínio da 

pura variação intensiva (subjetividade da emergência e aprendizagem).  

Esses domínios da experiência concreta coexistem em uma tensão problemática, 

com graus de redundância e tensão, definindo a pobreza e a riqueza da aprendizagem e da 

subjetividade. Uma experiência rica em aprendizagem pode ser definida pelo seu grau de 

variação intensiva, de abundância processual que resulta em criação e invenção – novas 

formações subjetivas e novas formações objetivas; novos isolamentos e autonomização de 

conteúdos sustentados por novas subjetivações. Uma experiência empobrecida é definida pelo 

seu grau de redundância, de repetição, de recognição, de esmagamento da variação pelas 

tautologias que circulam socialmente, pela postura de mera resolução de problemas dados 

socialmente. Mas, apesar disso, o domínio da subjetividade da emergência perdura como o 

berçário das “raras portas escondidas”, que efemeramente se abrem em experiências limites. 

Ora, são precisamente esses momentos de imperiosa perturbação que entravam às 

redundâncias dos automatismos de reação e cognição, e provocam rupturas que liberam 

alterações na aprendizagem e novas formações subjetivas. Lapoujade (2013, p. 97) diz: 

 

O Homem comum é uma tautologia. Então, não será surpreendente que só possamos 

ter acesso ao mundo do espírito através de raras portas escondidas, cada uma mais 

sub-reptícia e efêmera que a outra. São todas as experiências limite que nos fazem 

saltar para fora do comum da experiência humana: o déjà-vu, a alegria de dar à luz, a 

visão panorâmica dos moribundos, a revolta do ato livre, a “percepção pura”, 

experiências que Bergson sempre lembra o quanto são raras e fugidias.  

 

São essas erupções da temporalidade pura que irrompem a crosta dos hábitos e 

provocam alterações na aprendizagem. Essas experiências limites são do mesmo tipo das 

crises morais e das emoções estéticas, são pasmos, percepções alargadas e afetos possantes. 

Elas rompem com os automatismos habituais, forçando-nos a entrar em relações novas com as 

matérias que nos são apresentadas. Partimos da aprendizagem em si mesma e não do sujeito 

pronto, o que constitui a “curva da aprendizagem” são essas experiências limites, rupturas 

irreversíveis e não a repetição dos mesmos gestos, não o exercício ordinário do intelecto que 

reconduz o diferente ao mesmo, tal como diz Bergson.  

                                                 
46 Cf. KASTRUP, 1999, pp. 70, 71. 
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Ver-se-ia então que a maior parte das nossas ações diárias se realizam assim e que, 

graças à solidificação, na nossa memória, de certas sensações, de certos sentimentos, 

de certas ideias, as impressões de fora provocam em nós movimentos que, 

conscientes e até inteligentes, se assemelham, sob muitos aspectos, a atos reflexos 

(DI, p. 129)  

 

São esses automatismos diários de recognição e reação que tendem ao equilíbrio e à 

redundância da cotidianidade. Porém, a subjetividade da emergência, berçário transcendental 

de novas subjetivações parciais, pode ser suscitada pelas experiências limites, as perturbações 

produzidas por determinadas matérias que nos afetam, que forçam rupturas e invenções.   

 

4.1.4 A articulação aprendizagem e subjetividade da emergência: esboço de um território 

teórico-prático de análise-intervenção 

 

Não partir do sujeito pronto significa, no mínimo, não reduzir a abordagem da 

aprendizagem à psicologia, ou seja, não restringir-se ao funcionamento psicológico de um 

sujeito pronto, dado como explicação ou modelização da aprendizagem. Chakur (2014) insiste 

que “a Psicologia e a Pedagogia não são áreas distintas pois falam a mesma coisa” (p. 118), e 

na necessidade dos educadores fundarem suas práticas na psicogênese. Isso não deixa de 

mergulhá-las em uma gama de problemas insolúveis: “tornando a relação entre as duas áreas 

ora de subordinação da educação à Psicologia, ora de simbiose, em que não ficam claras as 

diferenças entre ambas” (p. 118). Por exemplo, até que ponto um professor deve atuar como 

psicólogo, como diagnosticador do estado do desenvolvimento, sendo isso o a priori de sua 

prática? Considerar o caráter endógeno do desenvolvimento do sujeito epistêmico, “isso não 

significa que deve ser anulada a ação/atuação/intervenção do professor”? (p. 118). Se tanto os 

procedimentos práticos como os conteúdos devem ser modulados pelo grau de 

desenvolvimento do aprendiz, previamente diagnosticado pelo educador, como efetuar a 

partilha do que concerne à prática do professor e a do psicólogo? O professor teria de atuar 

como psicólogo perdendo assim sua especificidade? Até onde as práticas educativas devem 

“respeitar” as fases de desenvolvimento previamente objetivadas? Até que ponto esse 

“respeito” promove o desenvolvimento dos aprendizes ou é simplesmente um controle 

classificatório que poderá estrangular esse desenvolvimento? Há toda uma gama de problemas 

estéreis que deixam de fora o principal: a articulação entre aprendizagem e produção de 

subjetividade – que concerne ao problema estritamente teórico-prático da atuação e da 

intervenção sobre a aprendizagem.  
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Abordar diretamente a aprendizagem, como já dissemos, não é remetê-la ao 

empirismo grosseiro, à mera gestão associacionista do comportamento, aos cálculos da “curva 

da aprendizagem”, mas instalar-se em sua articulação com a produção de subjetividade. É 

essa articulação que esclarece a problemática específica da atuação e da intervenção 

profissional.  

Não se trata então de “respeitar” as leis de um sujeito epistêmico postulado de 

antemão, do grau de desenvolvimento cognitivo objetivado, nem se trata do reducionismo de 

dizer “educar uma criança é simplesmente ‘desenvolver sua inteligência’”, ou dizer “se Piaget 

mostrou como se constroem os conhecimentos lógicos, matemáticos e físicos, então, como 

não deduzirmos uma forma adequada de intervenção sobre os processos?” (LAJONQUIÈRE, 

2010, pp, 24, 25)47. Não se trata jamais de reduzir a complexidade institucional das instâncias 

educacionais, todo o regime de práticas e teorias que envolvem a atuação sobre a 

aprendizagem, a uma atuação sobre a região simplória da representação, isto é, às meras 

transações entre a inteligência de um sujeito epistêmico e determinados conteúdos 

discursivos.  

De todas as maneiras, assumindo ou não, de saída, atuamos sempre no liame entre 

a aprendizagem e a produção de subjetividade; nossa atuação e intervenção é imediatamente 

produção de subjetividade. Nossa atuação não se resume a uma modelização dos conteúdos 

segundo as estruturas cognitivas supostas num sujeito epistêmico, mas no engendramento 

mesmo de subjetividades. É preciso conceder a esse aspecto seu devido lugar teórico, tal 

como colocar a análise e a intervenção no mesmo plano, formulando assim a problemática 

específica da aprendizagem no campo educacional.  

É o que Lajonquière (2010) busca fazer. O autor denuncia os vulgares 

“aplicacionismo” de Piaget, demostrando a distância entre sua estrita problemática 

epistemológica e a problemática específica da aprendizagem no campo educacional. “Nem 

Piaget nem Freud foram pedagogos. As suas obras tampouco justificam pedagogia alguma” 

(p. 23). “Não é possível considerar que a Epistemologia Genética e a Psicanálise outorguem 

fundamentação científica a qualquer pedagogia que seja” (p. 26). É preciso estabelecer um 

recorte teórico específico, concernente à aprendizagem, que torne a análise e a atuação 

possíveis e simultâneas. Isso passa longe de uma simples articulação teórica, uma 

combinatória de teorias a serviço do aplicacionismo pedagógico. Antes, trata-se de inventar 

um território específico, um recorte teórico próprio que dê conta das vicissitudes do aprender. 

                                                 
47 Lajonquière coloca esses dois pressupostos como razões do vulgar “aplicacionismo” da psicogenética de 

Piaget no campo educacional.  
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 Referindo-se à aprendizagem no campo educacional, Lajonquière parte já da 

insuficiência de Piaget ou da deficiência da teorização do sujeito epistêmico e seu 

desenvolvimento por força da equilibração majorante. E isso por uma razão muito simples:  

 

Se a equilibração majorante funcionasse de fato como Piaget acreditou de direito – 

as 24 horas, os 365 dias do ano –, todo seríamos idênticos do ponto de vista 

epistêmico [...]. Como a equilibração tende de forma cibernética a reconstruir, no 

limite virtual, sem resto alguns os conhecimentos social e historicamente validados, 

todos faríamos o um do sujeito epistêmico. Porém, isso não passa de um sonho 

piagetiano, uma vez que os processos cognitivos revelam-se extremamente 

singulares (p. 49).  

 

O autor, explorando os limites da teoria piagetiana, evidencia aquele resto de diferença que 

ela deixa de fora. Como pensar as diferenças internas aos indivíduos? Seus fracassos 

escolares, suas dificuldades de aprendizagem, seus entraves? Em se tratando do drama da 

aprendizagem real, envolvem-se estagnações, hesitações, ensaios, delírios, etc.... Há sempre 

um domínio rebelde da experiência concreta que se insurge, resiste e perturba a equilibração 

majorante. É preciso colocar em cena esse vestígio inassimilável, pensar essa temporalidade 

viva que envolve a experiência concreta do aprendiz. Como pensar “esse resto que, 

subtraindo-se sem cessar do império da equilibração majorante, tornava-se não padronizável 

àquilo que eles mesmos chamaram na época de procedimentos procedurais” (p. 50)?  

É para dar conta desse resto de diferença que ele parte da psicanálise, na busca de 

“construir um campo teórico-práxico que possibilite conceituar e intervir (chegado o caso, 

‘terapeuticamente’), em geral, sobre as vicissitudes que os sujeitos suportam no aprender” (p. 

191).  

Ora, isso se trata de algo muito diferente de um mero aplicacionismo de teorias psicológicas 

ao campo educacional! Lajonquière irá opor a esse aplicacionismo de teorias a elaboração 

criteriosa de um território específico, concernente à aprendizagem, ou seja, a formulação 

rigorosa de sua problemática própria. Ele irá opor à articulação teórica que busca assim dar 

conta da integralidade da aprendizagem no campo educacional, um remanejamento de 

conceitos, “trabalhos de importação conceitual” (p. 194). À interdisciplinaridade que apaga a 

especificidade dos conceitos no interior de suas teorias e efetua “simples justaposições 

terminológicas” (p. 195), misturas confusas e empobrecedoras das teorias em questão, ele 

opõe uma transdisciplinaridade enriquecedora.   

 

A topografia deste campo, que chamamos de clínica psicopedagógica, não é 

equiparável (nem redutível) àquela da psicanálise nem a de uma (psico)pedagogia “à 

moda” Piaget (com todas as controvérsias que são inerentes a esta última) enquanto 

campo teórico-práxicos definidos. Mas ainda, ela tampouco será o resultado de uma 

mistura interdisciplinar. Em outras palavras: trata-se de aproximar em alguns 
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aspectos (e talvez até certo ponto) nosso trabalho de não poucos profissionais que 

tentam construir um campo clínico específico da transdisciplinaridade na 

consideração de variadas problemáticas ligadas às aprendizagens ou, se preferirmos, 

ao dito desenvolvimento (p. 191).  

 

Lajonquière se coloca então nas bordas do sujeito epistêmico enquanto universal, 

partindo do desejo e do inconsciente freudiano como fundação da inteligência e explicação 

dos entraves dos indivíduos no que concerne à aprendizagem. Para dar conta desses entraves, 

o autor os remeterá ao “agir aberrante do desejo inconsciente” (p. 196). Com isso, ele não 

apenas escapa do dualismo entre afetividade e inteligência, mas articula na análise 

interventora o saber de si (a palavra), substrato do inconsciente e do desejo, bem como o 

conhecimento (a linguagem) substrato do sujeito epistêmico. O drama do pensamento do 

aprendiz é marcado por essa dinâmica, em que o saber arrasta o conhecimento e vice-versa, 

sem jamais se misturarem. “O pensamento está duplamente articulado entre conhecimento e 

saber” (p. 51).  

É indubitável o significativo enriquecimento que essa investida traz à teorização 

da aprendizagem no campo educacional, principalmente no esclarecimento da necessidade de 

um trabalho de invenção do território teórico específico da aprendizagem, que se articule à 

análise e intervenção, em oposição aos vulgares aplicacionismos. No entanto, é preciso 

ressaltar que, embora Lajonquière se coloque nas bordas da universalidade do sujeito 

epistêmico, partindo do desejo e do inconsciente para dar conta das diferenças concretas 

particulares, ele parece perder o domínio próprio da processualidade heterogênea e das 

intensidades não-verbais. Sua atitude clínica sob a luz da psicanálise parece não o impedir de 

rebater o domínio dos componentes heterogêneos não-discursivos nos significantes da 

linguagem. E mesmo ele que se coloque nos extremos limites do sujeito epistêmico, 

permanece ainda no domínio desse, subordinando o resto desequilibrado à equilibração 

majorante. Permanece, portanto, sob a égide da universalidade do sujeito epistêmico, em 

cujas bordas encontra a diferenças específicas derivadas do desejo e do inconsciente. É que o 

saber e o conhecimento nascem da castração, da entrada da linguagem. “No limite, ambas têm 

uma mesma origem indistinta sempre radicalmente recalcada lá no ‘umbigo da linguagem’, 

onde toda palavra afinca às raízes de sua emergência e, dessa forma, divide e avizinha 

conhecimento e saber” (p. 51).  

Nas bordas do sujeito epistêmico, Lajonquière faz ver o inconsciente estruturado 

como linguagem de Lacan, “ao atravessarmos as fronteiras, nos espera do outro lado a 

psicanálise (freudo-lacaniana) e não uma psicologia clássica” (p. 190). O que não pode deixar 

de suprimir a processualidade e a riqueza de componentes semióticos não-discursivos que há 
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no domínio aquém da estruturação pelos significantes da linguagem. É precisamente para 

evidenciar esse domínio que colocamos em cena a subjetividade da emergência, sempre 

nascente. Como vimos, é precisamente antes da estruturação pelos significantes da linguagem, 

que emerge uma aprendizagem primária no seio da subjetividade da emergência. Antes da 

estruturação do saber e do conhecimento, pela entrada ou fundação dos significantes da 

linguagem, há todo esse domínio riquíssimo de processualidade e componentes semióticos 

não-discursivos, que coexiste com o domínio estruturado pelos significantes da linguagem, 

sendo o suporte dele.  

Ao partirmos da articulação aprendizagem e subjetividade da emergência, 

queremos trazer à análise e à intervenção esse domínio denegado pela articulação saber e 

conhecimento de Lajonquière. É precisamente nas fases emergentes da subjetividade, 

irredutíveis aos significantes da linguagem, que encontramos uma abundante aprendizagem 

primária, articulada à produção incessante de subjetividade.  

Temos de levar a sério a necessidade apontada por Lajonquière, de “construir um 

campo teórico-práxico que possibilite conceituar e intervir” (2010, p. 191). O que tentamos 

aqui é um esforço nesse sentido, ainda que traçando apenas linhas de um esboço. Nesse 

esforço é que nos aliamos à Guattari (1992), à sua leitura de Daniel Stern (e aos fragmentos 

que ele deixa entrever de sua leitura de Bergson). Sobretudo, o mais relevante é que nos três 

autores há um pensamento que mergulha na concretude do tempo vivo; uma insurreição 

daquela metade da semiótica irredutível à linguística, uma verdadeira lógica do sensível. Este 

esboço de um campo teórico referente à aprendizagem, onde se articula análise e intervenção, 

é entendido aqui como um efeito proliferante da remodelação da estética transcendental 

efetuada por Bergson no Ensaio. Em que sentido? No sentido de ser um prolongamento da 

insurreição da temporalidade pura e da heterogeneidade processual da experiência concreta 

(duração e multiplicidade de interpenetração).  

A articulação aprendizagem e subjetividade da emergência parece fornecer 

expressão a esse domínio não-discursivo que a articulação saber e conhecimento de 

Lajonquière denega. E apenas por isso, a articulação aprendizagem-subjetividade da 

emergência seja mais eficiente na construção desse “campo teórico-práxico”. No lugar de 

partir das bordas do sujeito epistêmico articulado ao inconsciente estruturado como 

linguagem, partir da aprendizagem em si mesma e da multiplicidade de componentes 

heterogêneos que a envolve, bem como de uma subjetividade ainda por vir, ainda por se fazer, 

por força das matérias apresentadas. 

O que designamos aqui de matérias apresentadas, trata-se dos conteúdos 
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discursivos e não-discursivos que podem envolver uma aprendizagem, afetando diretamente a 

sensibilidade, e provocando rupturas e variações.  

Precisamente na abordagem das “dificuldades de aprendizagem” e do “fracasso 

escolar” é interessante remeter-se ao domínio das intensidades não-verbais de uma 

subjetividade da emergência. Mas de que maneira a articulação entre subjetividade da 

emergência e aprendizagem se mostra eficaz aí? Como ela resolve melhor os problemas 

práticos da atuação sobre a aprendizagem? É que nessa articulação, mais do que uma 

explicação para os entraves, mais do que reportá-los a um drama particular latente a ser 

agarrado por nossa interpretação, convém efetuar rupturas, processos irreversíveis, 

bifurcações que instaurem, ao mesmo tempo, mundos parciais e subjetivações parciais. Mais 

do que ativar um suposto saber inconsciente que destrave o sujeito epistêmico para o 

conhecimento, ou vice-versa, convém ativar rupturas, mobilizar uma subjetividade da 

emergência em processos de produção de novas subjetivações parciais.  

 

Nessa concepção de análise, o tempo deixa de ser vivido passivamente; ele é agido, 

orientado, objeto de mutações qualitativas. A análise não é mais interpretação 

transferencial de sintomas em função de um conteúdo latente preexistente [como o 

Saber de si, a que Lajonquière se refere], mas a invenção de novos focos catalíticos 

suscetíveis de fazer bifurcar a existência. Uma singularidade, uma ruptura de 

sentido, um corte, uma fragmentação, a separação de um conteúdo semiótico [...], 

podem originar focos mutantes de subjetivação (GUATTARI, 1992, p.30).  
 

A atuação recairá mais no sentido de efetuar rupturas e novas formações subjetivas; provocar 

mutações, cortes, muito mais que a interpretação de um saber inconsciente, o que, talvez, seja 

algo mais próprio da prática educativa.  

Mas, se é assim, insurge-se em primeiro plano o aspecto ético-político de nossa 

atuação. Nossa intervenção, de saída, carrega o traço da produção de subjetividade, atuamos 

como co-inventores de subjetividade e temos de responder ética e politicamente por isso. A 

atuação profissional, embora se possa salvaguardá-la em um estatuto científico, como o quer 

Sara Pain (2009, 17), se coloca como “meios de produção” de subjetividade. E nesse ponto, o 

critério científico é insuficiente, ou seja, não basta uma pedagogia fundada cientificamente, 

como diz a autora. Cabe o critério ético-estético de como e que espécie de subjetividade 

estamos a coproduzir.  

Isso entra no problema da universalidade do sujeito epistêmico que Lajonquière 

ventila. O autor evidencia que a universalidade do sujeito epistêmico deixa nas sombras 

aquele resíduo de diferença concreta nos indivíduos; o desejo, o saber inconsciente, o drama 

que explica seu entraves de aprendizagem. Do ponto de vista dos efeitos produtivos da 

universalidade do sujeito epistêmico na existência, teremos uma desertificação dos 
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microacontecimentos das experiências concretas, coextensiva à “subjetividade capitalística” e 

a “subjetividade do equivaler generalizado”. 

 

Convém, particularmente, situar a incidência concreta da subjetividade capitalística 

atualmente, subjetividade do equivaler generalizado, no contexto do 

desenvolvimento contínuo do mass mídia, dos Equipamentos Coletivos da revolução 

informática que parece chamada a recobrir com sua cinzenta monotonia os mínimos 

gestos, os últimos recantos de mistério do planeta (GUATTARI, 1992, pp. 34, 35).   

 

Frente a essa universalização da forma-sujeito em seu funcionamento pragmático, é que se 

mostra o aspecto ético-político de nossa atuação: reforçaremos essa universalização 

racionalista, que esmaga a expressão de novas maneiras de sentir e pensar, balizando-as pelo 

desenvolvimento e a equilibração majorante do sujeito epistêmico? Ou atuaremos no sentido 

de dar expressão a novos modos de existência, de fazer surgir novos processos de 

autonomização, em oposição a essa nivelação geral? A questão que se coloca aos envolvidos 

na análise e atuação da aprendizagem é análoga a que Guattari (1992) lança aos arquitetos. 

Eles devem assumir uma posição, se engajar (como se dizia no tempo de Jean-Paul 

Sartre) quanto ao gênero de subjetividade que ajudam a engendrar. Irão no sentido 

de uma produção reforçada de uma subjetividade do “equivaler generalizado”, de 

uma subjetividade padronizada que tira o seu valor de sua conotação do mercado 

mass-mídia, ou colocar-se-ão na contracorrente, contribuindo para uma 

reapropriação da subjetividade pelos grupos-sujeitos, preocupados com a re-

singularização e a heterogênese? Irão no sentido do consenso infantilizador ou de 

um dissenso criador? Mas pode-se imaginar uma pedagogia da singularidade? (p. 

162). 

 

A esse desafio, o aspecto pragmático e ético-político da teorização é primeiro.  

Vejamos o “caso Alícia” a que Lajonquière se refere. Aos dez anos ela não 

conseguia realizar operações lógico-matemáticas, como permanência da quantidade. “Alícia 

aparecia como tonta: significada como tal por sua mãe e pela escola, ficava entravada nesta 

convicção: ‘não vou conseguir porque sou tonta’, repetia com frequência”. Certo dia, porém, 

durante a intervenção profissional, “ela realizou uma descoberta maravilhosa”.  

 

Numa sessão, ela correlacionou pontualmente as fichas brancas com as pretas. Para 

cada branca, uma preta (correlação termo a termo para Piaget).  

Depois, eu agrupei as brancas e lhe perguntei: onde tem mais? Desta vez Alícia não 

ficou aderida à correspondência perceptível e depois de um tempo disse: “parece que 

tem mais pretas que brancas, porém há a mesma quantidade de brancas que de pretas 

[...] parece alguma coisa, mas não é [...] talvez eu pareça tonta, mas não seja” 

(BARALDI, 1986 apud LAJONQUIÈRE, 2010, pp. 76, 77).  

 

Nesse momento um processo de bifurcação acontece, algo que pode ser levado adiante, 

intensificado pela intervenção. Trata-se do que Guattari (1992) chama de “catálise poético-

existencial”, que promove ao mesmo tempo uma ruptura e um vetor de subjetivação. O que se 

passa com Alícia nesse instante é o acontecimento imperceptível que faz emergir uma 
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subjetividade desviante dos significantes da mãe e da escola. É essa subjetividade em ruptura, 

processual, esse minúsculo acontecimento que sustentará a apreensão de novos conteúdos 

discursivos; novas cognições como as operações lógico-matemáticas. Se Lajonquière já 

constata que a aprendizagem não se explica unicamente pelo desenvolvimento da inteligência, 

aqui, remetemos a aprendizagem a esses processos de “catálise”, cuja: 

 

eficácia, reside essencialmente em sua capacidade de promover rupturas ativas, 

processuais, no interior de tecidos significacionais e denotativos semioticamente 

estruturados, a partir dos quais ela colocara em funcionamento uma subjetividade da 

emergência, no sentido de Daniel Stern (GUATTARI, 1992, p. 32). 

 

Segundo a articulação inconsciente-sujeito epistêmico de Lajonquière (2010), só é 

possível enxergar que um saber inconsciente foi ativado pela ocasião, desbloqueando assim o 

sujeito epistêmico para as operações matemáticas, “o erro ou a fratura no aprender se 

apresenta como sendo um efeito não causal de uma articulação significativa entre o 

“potencial intelectual” afetado e a dramática subjetiva inconsciente (o dito “afetivo”) na 

qual um sujeito se encontra aprisionado (sujeitado) (p. 78). Conserva-se com isso a 

universalidade do sujeito epistêmico, forma invariável, na qual apenas seu conteúdo varia, e 

apenas para alcançar o desenvolvimento destinado ao sujeito epistêmico. Mas, considerando o 

domínio da subjetividade da emergência, o sentido da análise e da intervenção recai nesses 

processos irreversíveis de “catálise”, esses focos de mutações nos processos de subjetivação, 

na percepção, proliferação e invenção desses acontecimentos imperceptíveis. Tais 

acontecimentos devem ser vistos por dois ângulos, conforme Guattari (1992):  

 

1. enquanto ruptura molecular, imperceptível bifurcação, suscetível de desestabilizar 

a trama das redundâncias dominantes, a organização do “já classificado” [...] 2. 

Enquanto seleção de alguns segmentos dessas mesmas cadeias de redundância, para 

conferir-lhe essa função existencial a-significante que acabo de evocar [...] para 

fazer delas fragmentos virulentos de enunciação parcial [...] Pouco importa aqui a 

qualidade do material de base [...] (p. 32).  

 

Desse ponto de vista, perguntamos, em que medida no processo de catálise em 

Alícia, o conteúdo da matemática não é esse “material de base”, e as cognições e operações 

matemáticas desbloqueadas são apenas o evento mais perceptível, como um produto? Não 

vem em primeiro lugar a “ruptura molecular” que faz Alícia escapar das significações da mãe 

e da escola, “tonta”? Simultaneamente, há esse encontro com o conteúdo discursivo da 

matemática e o isolamento de um material a ser apreendido, a servir de enunciação parcial: 

“parece que tem mais pretas que brancas, porém há a mesma quantidade de brancas que de 

pretas [...] parece alguma coisa, mas não é [...] talvez eu pareça tonta, mas não seja”? Não é a 

cognição, a resolução dos problemas, apenas o evento mais perceptível?  
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Do ponto de vista da remodelação da estética transcendental bergsoniana e de 

seus efeitos, se a sensibilidade é liberada de sua condenação a priori à forma do espaço, então 

pode insurgir-se aquela “subjetividade absorvedora”, “subjetividade pática” que tende a ser 

varrida pelas discursividades cobiçosas de cientificidade, incluindo a psicanálise. Ora, é 

“essencialmente na subjetividade pática que os operadores de discursividade se fundam” 

(GUATTARI, 1992, p. 38)! É nesse sentido que uma variação afectiva se torna o leitmotiv de 

variações na aprendizagem, de novas cognições e novas significações. A sensibilidade pode 

saltar a um todo parcial, espécie de osmose do sentido. O trabalho da inteligência vem sempre 

depois apoiando-se nesse salto, movimentando os significantes.  

 

Foi o que Pina Bausch compreendeu ao inventar os seus gestos emocionais, capazes 

de exprimir imediatamente emoções: quantos espectadores das suas peças não foram 

bruscamente tomados por uma emoção violenta, explodindo em soluços, atirando 

com raiva objetos para o palco, rindo numa espécie de vertigem? São seus gestos 

que desencadeiam este gênero de reações, porque se compõe dos mesmos 

movimentos (abstratos) que compõem a emoção (GIL, 2004, p. 91) 

 

O que se passa nesse domínio da sensibilidade é primordial, base das operações lógico-

matemáticas.  

Analisar a experienciação da aprendizagem no nível da lógica dos afetos, das 

semióticas não-discursivas, parece-nos ser a adoção da atitude de pensamento bergsoniana na 

investigação da aprendizagem. Sob os efeitos da reformulação da estética transcendental, 

convém trazer ao pensamento esse “conhecimento pático não-discursivo”, como diz Guattari 

(1992).  

 

E eis-nos então confrontados com um conhecimento pático-não discursivo, que se dá 

como uma subjetividade em direção à qual se vai, subjetividade absorvedora, dada 

de imediato em sua complexidade. Poder-se-ia atribuir a intuição disso a Bergson, 

que esclareceu essa experiência não-discursiva em oposição a um tempo recortado 

em presente, passado, futuro, segundo esquemas espaciais.  

Essa subjetividade pática, aquém da relação sujeito-objeto... (p. 38).  

 

Nesse domínio, as experienciações de aprendizagem, turbinadas por sobrecargas afetivas e 

por uma circulação coletiva de intensidades não-verbais, tornam-se o berço novas 

subjetivações e novos sentidos que adquirem expressão, de novas cognições – contra as 

redundâncias dos significantes ordinários, agarradas na universalidade formal do sujeito 

epistêmico. 

 

4.1.5 Aprendizagem e liberdade, cognição inventiva e ato livre  
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Podemos pensar a relação entre aprendizagem e formações subjetiva – 

subjetividades parciais que adquirem consistência, “sensos de eu” –, como análoga à relação 

entre liberdade e ato livre estabelecida no Ensaio. Isso tomando analogia nos termos de 

Bergson, como lembra Lapoujade (2013, p. 58): “uma analogia entre tendências, isto quer 

dizer que ela estrutura não o semelhante, mas o comum. Não se trata mais de uma semelhança 

exterior entre relações, mas de uma comunicação interior entre tendências ou movimentos”. 

Trata-se de uma comunidade no nível dos processos, uma processualidade em comum a ser 

investigada.  

Vimos na análise de Bergson do ato livre48 como ele é um gesto raro, nascido de 

momentos de crise, de problematização existencial e ruptura, “uma decisão grave, momentos 

únicos de seu gênero”. Todavia, a liberdade real é irredutível a esses “momentos de crise” – a 

liberdade mesma, enquanto duração, é condição dos momentos de crise. Obscuramente, “o 

processo de nossa atividade livre prossegue, de algum modo, sem nós sabermos, em todos os 

momentos da duração, nas obscuras profundidades da nossa consciência [...] sem esta duração 

heterogênea e indistinta [...] não haveria crise moral” (DI, p. 178). Assim, o processo obscuro 

da liberdade, enquanto duração, é a condição da tensão problemática que gera o ato livre, da 

qual é uma resolução parcial. Há uma tensão entre esse processo obscuro e profundo e as 

camadas externas da experiência endurecidas pelo hábito e pelos automatismos de recognição 

e reação, que tendem ao equilíbrio; a “solidariedade entre nossa vida psicológica e nossa 

atividade motora. Nosso equilíbrio intelectual repousa por inteiro sobre a estrutura desses 

aparelhos sensório-motores, considerando que eles ‘fixam’ o espírito” (LAPOUJADE, 2013, 

p. 75).  

Para Bergson, esses automatismos cognitivos coextensivos aos imperativos 

sociais, às significações da linguagem e às instituições – inclusive educativas – suprimem a 

liberdade da duração, como se fossem uma espécie de vegetação parasitária que aprofunda 

suas raízes na existência.  

É este o conjunto de sentimentos e de ideias nos vêm de uma educação mal 

compreendida, a que se destina mais à memória do que ao juízo. Forma-se aqui, no 

centro do próprio eu fundamental, um eu parasita que invadirá continuamente o 

outro. Muitos vivem assim, e morrem sem terem conhecido a verdadeira liberdade 

(DI, p. 128, grifo nosso).  

 

O chamado sujeito racional, no qual se funda a defesa do livre arbítrio, em grande parte, é 

esse “autômato consciente” (DI, p. 129), esse “eu parasita”, cuja imagem é análoga a do filme 

Invasion of the Body Snatchers (1956) de Don Siegel e sua refilmagem de 1978, por Philip 

                                                 
48 “Crítica à defesa do livre arbítrio”, a partir da p. 67.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_the_Body_Snatchers_%281978%29
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Kaufman. A revolta da duração se faz em oposição a essa vegetação parasitária; “[...] é o 

acúmulo de todas essas coerções, de todas essas repressões, às vezes imperceptíveis, que se 

condensam em um ato de revolta, salto intensivo ou ato explosivo” (LAPOUJADE, 2013, p. 

89). O acontecimento dessa “revolta” e o “eu de baixo [...] sobe à superfície” (DI, p. 130), é 

por força de um estouro emocional, um afeto possante, uma emoção criadora, e não pelo 

exercício do automatismo racional e das redundância habituais que constituem a 

superficialidade da experiência. É um afeto que como um magma revolto irrompe essa crosta 

em um processo irreversível.  

Quando se hesita entre duas vias, essas vias não são como duas entradas possíveis 

em um labirinto, à mercê de nossa capacidade racional de escolha, como da defesa do livre 

arbítrio. Trata-se antes de duas reais “tendências da minha pessoa em momentos sucessivos da 

duração” (DI, p. 134). A presença de duas tendências divergentes em mim – ou de duas 

pessoas tendenciais – exprime uma realidade problemática, uma tensão entre duas regiões 

constitutivas, “o eu cresce, enriquece-se, muda à medida que passa pelos dois estados 

contrários”. Basicamente, nossa existência é uma tensão entre o equilíbrio intelectual dos 

mecanismos sensório-motores montados em nós, base das redundâncias dominantes da vida 

social, e os processos subterrâneos da duração. Entre essas duas extremidades oscilamos por 

“graus insensíveis” (DI, p. 33). O momento da revolta resulta da intensificação dessa tensão, 

que por fim se resolve parcialmente no ato livre. 

No entanto, o discernimento de duas tendências opostas ocorre num “esforço de 

imaginação”. No fundo, “não há, pois, precisamente dois contrários, mas uma multiplicidade 

[...]” (DI, p. 134, grifo nosso). Essa multiplicidade virtual é pré-pessoal, composta de 

elementos heterogêneos em perpétuo processo de fusão, de interpenetração e alteração. É 

precisamente essa multiplicidade pré-pessoal a base genética na qual “um eu que vive e se 

desenvolve em resultado das suas próprias hesitações, até que a ação livre se desprenda como 

um fruto maduro” (DI, p. 134, grifo nosso). 

Uma analogia entre aprendizagem e liberdade real esclarece o aspecto 

transcendental da aprendizagem, sempre irredutível aos resultados que dela brotam como “um 

fruto maduro”. Seguindo essa analogia, podemos pensar a cognição inventiva de Kastrup 

(1999) como um ato livre; criação que envolve “invenção de si e do mundo”, erupção de uma 

nova formação subjetiva e novos mundos parciais. A autora constata que por determinação do 

“projeto epistemológico da modernidade”, a psicologia delimitou o recorte das “experiências 

de recognição” (p. 57) ao estabelecer as condições invariáveis da cognição. Ao mergulhar nas 

condições reais da experiência concreta, a autora libera as dimensões denegadas da cognição: 
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os processos longe do equilíbrio, os gestos de problematização e de invenção para além da 

simples solução de problemas já dados, – enfim, a injeção do tempo vivo na cognição. Nesse 

gesto, a autora chama atenção para a reversão que há no elogio de Deleuze à aprendizagem, 

em Diferença e Repetição, “seguido da crítica a sua subsunção aos resultados que ela produz” 

(p. 80). Kastrup cita uma passagem esclarecedora que tomamos por crucial. Nela, Deleuze 

(1983) esclarece o aspecto transcendental da aprendizagem, deslocando o transcendental da 

mera condição do saber e da subsunção em um resultado de cognição, como foi classicamente 

posto:   

 

Sem dúvida, reconhece-se frequentemente a importância e a dignidade de aprender. 

Mas é como uma homenagem às condições empíricas do Saber: vê-se nobreza nesse 

movimento preparatório, que, todavia, deve desaparecer no resultado. E mesmo se 

insistimos na especificidade de aprender e no tempo implicado na aprendizagem, é 

para apaziguar os escrúpulos de uma consciência psicológica que, certamente, não se 

permite disputar com o saber o direito inato de representar todo o transcendental. 

Aprender vem a ser tão-somente o intermediário entre o não-saber e o saber, a 

passagem viva de um ao outro. [...] é o saber que nada mais é que uma figura 

empírica, simples resultado que cai e torna a cair na experiência, mas o aprender é 

a verdadeira estrutura transcendental que une, sem mediatizá-las, a diferença à 

diferença, a dessemelhança à dessemelhança, e que introduz o tempo no 

pensamento, [...] (p. 271, 272, grifo nosso).  

 

É investigando esse aspecto transcendental da aprendizagem que Kastrup traz à 

luz a cognição inventiva – criação de novos problemas, e não mera solução a problemas dados 

de antemão, recognição. Podemos então dizer que a aprendizagem perdura como um domínio 

irredutível à cognição inventiva – esse momento feliz e crítico da erupção do novo. E 

podemos perguntar em que medida a cognição inventiva, embora de natureza radicalmente 

diferente da mera recognição, é também igualmente um resultado, ainda que injetado de 

novidade e correlato a mutações subjetivas. A aprendizagem não se reduzirá a um momento 

prévio sequer à cognição inventiva; ela perdura como uma “tarefa infinita”, e é preciso evitar 

que ela se confunda com um “movimento preparatório, que, todavia, deve desaparecer no 

resultado” – mesmo que o resultado seja a novidade e a erupção de uma nova problemática. 

Desse ponto de vista, tanto a recognição como a cognição inventiva são igualmente 

resultados. A cognição inventiva difere de natureza por conta de seu mergulho no movimento 

infinito da aprendizagem, que jamais se subsume na instauração de um saber, de uma 

experiência acabada, exatamente como no Ensaio a liberdade real é irredutível ao ato livre. 

No entanto, a aprendizagem se altera com as erupções e bifurcações que produz: a condição 

se engendra junto com a experiência concebida – e escapa-se das redundâncias tanto no 

domínio da condição como da experiência condicionada. Trata-se disso a liberdade real! A 

aprendizagem segue aquém e além unindo “diferença à diferença, dessemelhança à 
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dessemelhança”.  

Ora, não reencontramos nessa fusão de componentes heterogêneos, que jamais é 

uma “mediatização”, o próprio fundo da percepção amodal analisada por Daniel Stern e a 

multiplicidade de interpenetração de Bergson? Nesse sentido, a duração bergsoniana pode 

aclarar a obscuridade da percepção amodal investigada por Stern. A duração, como vimos, é a 

interpenetração dos componentes temporais, a organização de intensidades-qualidades, a 

coexistência virtual do passado no presente, que engendra a novidade do futuro. Stern (1992) 

sugere algo nesse sentido ao explicar a percepção amodal: “Sugiro que em um nível pré-

verbal (fora da consciência) a experiência de descobrir uma combinação modal cruzada 

(especialmente na primeira vez) seria como uma correspondência ou impregnação da 

presente experiência com alguma anterior ou familiar” (p. 46, grifo nosso). Algo como 

“experiências de premonição de um futuro escondido” (p. 46), déjà vu. Ao aprofundar a noção 

de “contorno de ativação” dos afetos de vitalidade, Stern (1992, p. 51, grifo nosso) afirma:  

 

A noção de contorno de ativação (como aspecto subjacente dos afetos de vitalidade) 

sugere uma possível resposta a misteriosa questão do que consiste a representação 

amodal, quando ela permanece abstraída de qualquer forma particular de percepção. 

A representação amodal poderia consistir em um padrão temporal de mudanças na 

densidade da descarga neural. 

 

O que subjaz à percepção amodal, “quando ela permanece abstraída de qualquer forma 

particular de percepção”, digamos sua condição, depende da consistência de um “padrão 

temporal”, o que remete à duração como um “sentido interno” dos cruzamentos amodais. Em 

última análise, os cruzamentos amodais estão ancorados nas repetições temporais geradoras 

de uma escala de ritmos; condição da percepção das mudanças de ritmos de duração. Para o 

bebê, a modulação da voz da mãe é como música, os gestos das pessoas como dança, 

percebidos e sentidos como variações de ritmos temporais.  

A noção de duração, portanto, pode esclarecer o processo de interpenetração de 

qualidades amodais que constitui a aprendizagem primordial dos bebês. Assim, a capacidade 

de discernimento dos bebês, a percepção dos ritmos temporais diferenciados, irão compor 

uma espécie de escala melódica de ritmos, uma classificação intensiva das variações rítmicas. 

As “descargas”, os afetos de vitalidade, são alterações bruscas de duração, picos de 

intensidade que podem ser comparados com outros picos, compondo assim uma classificações 

e categorizações, que o bebê é capaz de elaborar. Isso põe em evidência a base temporal da 

aprendizagem – aquém dos significantes da linguagem – possibilidade de significação das 

alterações do ritmo do tempo como base de um conhecimento. Vai-se de um pico intensivo de 

duração a outro, traçando ritmos análogos, compondo um escalonamento, uma classificação 
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de graus de intensidades e qualidades. Desse modo, segue-se toda uma “tábua” de avaliação 

intensiva, que permite aprender e categorizar intensivamente novos eventos. Nisso, há uma 

espécie de semiótica primordial não-significante e não-discursiva, que será a base dos 

elementos semióticos discursivos. Logo, realidade da duração, coloca em cena aquela metade 

obscura da semiótica, aquela parte não-linguista que está na base de qualquer experiência de 

aprendizagem. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A tentativa desta pesquisa foi fazer uma leitura do Ensaio, tendo em vista alguma 

aplicação, ou antes, alguma implicação no campo educacional. Tal leitura foi norteada por um 

problema central, sob o qual se pudesse reunir algumas investigações. A definição desse 

problema foi determinada pela leitura do bergsonismo de Prado Jr. (1988) e de Deleuze 

(1999). O primeiro vê no pensamento de Bergson, referindo-se ao seu primeiro livro, como 

uma remodelação da estética transcendental kantiana. O segundo, vê no pensamento de 

Bergson a mudança do problema: não perguntar mais pelas condições necessárias da 

experiência possível; mas perguntar pelas condições efetivas de uma experiência concreta. 

Esse confronto de Bergson com Kant esteve restrito ao campo de problemas próprio do 

Ensaio; e reduzido a um ponto modesto com o qual se pudesse elaborar alguma 

problematização concernente ao campo educacional. Esse ponto central, em geral, pode ser 

visto como um retorno à concretude, à sensibilidade, à corporeidade, ao presente vivo, à 

experiência imediata com os dados, enfim, um retorno aos dados imediatos. Tentativa de 

investigar o que se passa entre a sensibilidade e a diversidade dos dados, e que não se 

subsume na intelecção e na cognição. Posteriormente, colocar o problema das implicações 

dessa investigação sobre o campo educacional, mais precisamente, sobre as questões da 

aprendizagem.  

Que implicações essa investigação acerca dos dados imediatos desdobra sobre as 

questões da educação, mais especificamente sobre a aprendizagem? Tentou-se dar alguma 

contribuição formulação dos problemas, no esforço de pensar a aprendizagem de modo direto 

e concreto.  

Como já foi dito, o inimigo aqui, o bloqueio que impede o pensamento de pensar 

a concretude da aprendizagem, é o modelo kantiano da experiência de conhecimento, no qual, 

como Kastrup (1999) constata, a psicologia aprisionou as questões da aprendizagem. O que é 

esse modelo kantiano, ou qual a aspecto dele que funciona como um bloqueio, impedindo de 

pensar a aprendizagem em sua concretude, em suas dimensões sensíveis, em sua 

corporeidade, em relação com os dados imediatos? É a ideia de que há formas invariáveis 

supostas num sujeito teórico, como condição da experiência de conhecimento. Supõe-se um 

sujeito teórico, com certas formas já dadas, e a partir daí, o funcionamento dessas formas 

constituindo a experiência de conhecimento. Isso é nada mais do que o que Kastrup (1999) 

diz ser a subsunção do processo da aprendizagem na simplória “solução de problemas” 

dados de antemão. O momento do Saber, da formalização de um produto final, é o momento 
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da solução de um problema já dado. O que é aprender segundo a maioria dos saberes que 

legislam sobre o campo educacional? Resolução de problemas, subsunção da aprendizagem 

num produto final formalizado a que damos o nome de conhecimento, recognição. Conhecer 

aí não altera o sujeito, que permanece aí como forma invariável autofundante, exceto pela 

dinâmica de suas estruturas cognitivas que variam em direção a formas prescritas do 

desenvolvimento. Pois bem, todo esse molde de cognição pode ser visto como determinado 

pelo modelo kantiano de experiência. Supõe-se um sujeito com suas formas e a experiência de 

conhecimento como aplicação dessas formas sobre a diversidade dos dados, que por fim 

formula um produto discursivo.   

O Ensaio, como sabemos, introduz a ideia de duração. Segundo Prado Jr. (1988), 

a introdução dessa ideia procede por uma “remodelação da estética transcendental kantiana”. 

O que isso significa? A estética transcendental, primeira seção da Crítica da Razão Pura, 

estabelece as condições de nossa sensibilidade: o espaço e o tempo seriam formas puras no 

interior do sujeito, a estrutura a priori da sensibilidade que organiza as impressões que sujeito 

recebe. A sensibilidade recebe a diversidade dos dados, e esses dados são ordenados nas 

formas do tempo e do espaço. Qual é o problema que Bergson enxerga aí? O filósofo 

questiona a similaridade do tempo com o espaço que Kant estabelece. Na estética kantiana 

não há diferença substancial entre a forma do tempo e a forma do espaço. Na minha 

sensibilidade os dados são distribuídos na forma do espaço, e assim eu posso estabelecer a 

extensão e a quantidade, e formar objetos. A imaginação sintetiza os dados, e assim eles 

poderão ser pensados pelo entendimento.  

Mas Bergson dirá: “se o espaço é meio homogêneo, todo meio homogêneo só 

pode ser espaço”. Assim, se o tempo é visto como meio homogêneo onde se justapõe os 

dados, trata-se então de um “tempo especializado”, e não do tempo em si mesmo. Esse é o 

problema que Bergson enxerga na estética transcendental kantiana; ela não entende o tempo 

em si mesmo; o tempo aparece como uma forma, um meio homogêneo. Esse meio 

homogêneo também é homogeneizador, e despoja os dados de suas qualidades e de sua 

heterogeneidade, o que acaba por gerar certos problemas teóricos insolúveis; o problema da 

liberdade é um deles.  

O modo como Bergson coloca o problema no Ensaio é o seguinte: todas as 

dificuldades de se compreender a liberdade; tanto da parte dos deterministas, exemplificado 

pela psicofísica, quanto da parte dos defensores do livre arbítrio, exemplificado pelo 

espiritualismo francês, trata-se tão somente de não compreender o tempo em si mesmo. Os 

dois partem do tempo especializado de Kant. Mas o que é que tem a ver o tempo em si 
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mesmo, a duração, com a liberdade? É que a liberdade é, digamos, o que acontece no 

intervalo entre a causa e um efeito. Entre a causa e um efeito, o instante passado perdura e se 

interpenetra no seguinte, engendrando a algo totalmente novo, que não estava determinado do 

momento anterior. O instante anterior porta qualidades e heterogeneidades que se 

interpenetram no instante seguinte, criando o totalmente novo, o futuro inusitado – é isso que 

Bergson chama de duração. Ou seja, a liberdade só pode ser compreendida enquanto duração, 

enquanto uma massa temporal feita da fusão do passado no presente, jorrando um futuro 

inusitado; tal como na música, a junção de uma nota com outra, compõe uma melodia que é 

irredutível, digamos, à simples soma das partes; o acréscimo ou retirada de uma nota, altera a 

qualidade de todo o conjunto. O tempo liberado da lógica do espaço é capaz de explicar como 

se dá o processo de liberdade. A liberdade não como ideia ou como possibilidade, mas como 

experiência e concreta, experienciável e vivida.  

Colocando isso nos termos de uma remodelação da estética transcendental, 

significa dizer que há pelo menos dois tipos de experiência em nossa sensibilidade. Uma 

regulada pelos automatismos do senso comum, em que a diversidade dos dados e das 

impressões é ordenada na forma homogênea do espaço, sob os hábitos do intelecto.  E outra 

em que os dados se relacionam com a sensibilidade sob a condição da duração. A duração 

como a condição mais primitiva da sensibilidade. Como assim? Antes de haver essa 

justaposição dos dados na forma homogênea do espaço, que é nossa experiência espontânea 

mais comum, quando definimos os contornos dos objetos, contamos, calculamos, e nos 

comunicamos na forma do “mais ou menos”. Pois bem, antes dessa experiência há uma 

relação da minha sensibilidade com a diversidade dos dados que se passa como um 

“progresso qualitativo”; como uma organização de componentes heterogêneos irredutível à 

quantificação e à formalização conceitual sob a condição do espaço; sob os efeitos 

espacializantes da linguagem. Trata-se de uma experiência estritamente estética, que não 

carece da forma do espaço para se organizar; já que ela se organiza no próprio tempo, como 

uma multiplicidade de interpenetração. Muito pelo contrário, essa organização temporal de 

componentes heterogêneos é primeira, genética; e é nela que se apoia o exercício do intelecto 

e da linguagem. 

A tentativa dessa pesquisa foi colocar a pergunta pelas implicações dessa 

investigação sobre as questões da aprendizagem, visto que, comumente, por legislação das 

psicologias; a aprendizagem e a cognição são reduzidas a formulação de um produto final, 

discursivo, sob a condição de formas ou estruturas supostas.  
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A multiplicidade de interpenetração ou qualitativa define um modo de 

organização da experiência mais primitivo, primário, ou melhor, genético. As qualidades, os 

componentes heterogêneos, se interpenetram e se organizam, em processos abundantes de 

composição. É sobre esses processos que se apoiam o exercício do entendimento ao 

quantificar e conceituar. Em primeiro lugar, há uma organização heterogênea da experiência, 

em que os componentes se interpenetram, se complicam e se alteram. No plano da 

multiplicidade de interpenetração, não há em primeiro lugar um sujeito formal, invariável, 

onde os estados psíquicos variam, causando uns aos outros, como recortes especializados, que 

podem ser comunicados na linguagem do mais ou menos. Antes, há uma pura variação 

intensiva e qualitativa, uma multiplicidade que se organiza por interpenetração e cria o novo; 

efetiva organização da experiência na duração, por uma interpenetração de componentes 

heterogêneos.  

Partindo disso, problematizou-se a ideia de indiferenciação do bebê no período 

pré-verbal. Essa problematização foi entendida como um efeito da “remodelação da estética 

transcendental” necessária à introdução da ideia de duração e de multiplicidade de 

interpenetração. Bergson pensa o “andar de baixo” da experiência; a experiência se 

constituindo no tempo, processualmente, de modo heterogêneo, aquém das formas racionais. 

Traçou-se uma relação, nesse sentido, com Daniel Stern (1991, 1992) que pensa a experiência 

dos bebês se constituindo aquém da estruturação de um “self”, e da aquisição da linguagem. 

Precisamente no período tradicionalmente recoberto pelo “egocentrismo infantil”, 

encontramos uma aprendizagem primária e uma subjetividade da emergência que perdura por 

toda a vida. O diferencial de Daniel Stern é que ele não pensa o desenvolvimento por fases 

progressivas, mas por uma simultaneidade de planos, de domínios, que vão coexistindo uns 

com os outros. Os “sensos de eu” não são “superados”, eles perduram paralelos como 

domínios distintos da experiência.  

Assim, foi possível colocar o problema da seguinte forma: a investigação recai 

sobre a aprendizagem em si mesma, livre da teorização das fases progressivas, e da 

subordinação a uma forma racional que a ordene. A aprendizagem foi vista como genética e 

primeira; como produção das formas racionais, mas não só isso, ela produz, simultaneamente, 

formações subjetivas e formações objetivas – todo o mundo da organização das percepções e 

sensações. O resultado disso, é que não se trata mais de supor um sujeito, com suas formas, e 

a partir daí, como o contato com uma matéria sensível irá se subsumir em algum saber; como 

a relação do sujeito com algum conteúdo discursivo irá resultar em cognições. Antes, trata-se 

de pensar a aprendizagem em si mesma, como condição genética, processo transcendental, 
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donde nascem simultaneamente subjetividades e mundos formais, formações subjetivas e 

objetivas.  

Assim, a investigação recaiu sobre a articulação, aprendizagem e subjetividade. A 

aprendizagem, em última análise, engendra formações subjetivas, mutações subjetivas, 

constituindo a experiência do aprendiz com componentes heterogêneos advindo de vários 

lugares; componentes discursivos e não-discursivos. A cognição de determinado conteúdo 

discursivo, que ora é isolado e apreendido, é sustentado por uma formação subjetiva, por 

determinada organização parcial da subjetividade. Não se trata mais então de pensar o nível 

superficial da relação entre estruturas cognitiva e um determinado conteúdo discursivo, em 

termos de assimilação e acomodação, mas de pensar aprendizagem como primeira, como 

genética, donde nascem as formações subjetivas necessárias à apreensão e autonomização de 

um conteúdo discursivo. 

Assim, a aprendizagem é marcada por rupturas, por nascimentos de novas 

formações subjetivas que suportarão determinado conteúdo discursivo, em termos de 

cognições. Conforme esse problema, a aprendizagem se torna central e explicativa do 

desenvolvimento, no lugar de ser explicada por ele. A implicação mais prática disso é que não 

se tentará mais estabelecer correlações entre um dado conteúdo discursivo e um determinado 

estágio da estrutura cognitiva de um sujeito em desenvolvimento; o que só poderá produzir 

um empobrecimento mútuo, tanto da subjetividade como dos conteúdos discursivos. A prática 

pedagógica ordinária é a modulação de um conteúdo discursivo segundo determinada 

configuração das estruturas lógicas, supostas num sujeito já pronto e em desenvolvimento. 

Modula-se uma matéria supondo determinadas formas de um sujeito, como que antevendo a 

via de uma aprendizagem suave. Mas, do ponto de vista dessa articulação aprendizagem e 

subjetividade, a fecundidade se mostra precisamente na violência com que as matérias afetam 

a sensibilidade, envolvendo a aprendizagem e forçando a emergência de novas formações 

subjetivas, que darão conta do isolamento e da autonomização de um conteúdo discursivo e 

do domínio das cognições. Assim se torna claro que há uma apreensão imediata, pática, 

estética das matérias apresentadas; elas podem provocar rupturas e mutações subjetivas. A 

sensibilidade se relaciona de imediato com as matérias apresentadas; que exercem uma 

violência estética, forçando a emergência de rupturas, bifurcações e novas formações 

subjetivas, que darão conta das devidas cognições. As cognições, como resultados do 

isolamento e da apreensão de um conteúdo discursivo, não é senão a crosta superficial da 

experiência, um produto final, o mais perceptível aos olhos da psicologia. Todavia, elas 

surgem da aprendizagem enquanto processo genético e estético, e mais imperceptível.  
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Frente a esse aspecto transcendental da aprendizagem, se pode pensar como “o 

espírito retira de si mesmo mais do que possui” (PM, p. 33), mais do que as reservas culturais 

permitem, ou que o desenvolvimento intelectual explica. A aprendizagem dá sustentação a um 

gesto criador que pode eclodir do próprio subdesenvolvimento do intelecto. É o Grenouille de 

Suskind que se torna o moldador dos perfumes. O Idiota de Kurosawa (Hakuchi, 1951) que 

salta de repente ao todo de uma questão, por força de sua debilidade intelectual. É o 

Espantalho de O Mágico de Oz que não tendo cérebro, pensa melhor que os outros. E o 

macaco-filósofo de Deleuze (1983) que “se abre à verdade e produz o verdadeiro” (p. 269). 

Desses processos obscuros e não do banal equilíbrio entre um sujeito epistêmico e o objeto, é 

que nascem os atos livres, as invenções e as novas problemáticas. “Nunca se sabe de antemão 

como alguém vai aprender” (DELEUZE, 1983, p. 270). O sujeito epistêmico é uma 

experiência acabada e fechada, que só explica o automatismo da recognição – é uma pedra no 

rio da aprendizagem, que o apreender não cessa de contornar ou dissolver.  
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